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คํานํา 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา
2562 ไดจัดทําข้ึนโดยอางอิงจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2562 และขอมูลจากสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคูมือของมหาวิทยาลัย โดยคูมือดังกลาวผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมาย การเก็บขอมูล และการประเมินคุณภาพภายใน ของแตละตัวบงชี้ เพ่ือใหหนวยงานสามารถ
รวบรวมขอมูลตางๆ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงเปนขอมูลประกอบในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองของหนวยงานไดอยางสมบูรณดวย 

ขอขอบคุณผูบริหารของหนวยงานตางๆ และผูมีสวนเก่ียวของในการรวมกันพัฒนาตัวบงชี้           
การประเมินคุณภาพ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2562 ตอไป 

 
 
 

                กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
                                                                                กุมภาพันธ 2563 
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บทนํา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยยึดถือการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การควบคุมคุณภาพมหาวิทยาลัยจะประกันวามี
การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบ มีการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ท่ีจะสงผลตอคุณภาพ 
จัดทําเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของปจจัยคุณภาพดังกลาว ซ่ึงไดแกการกําหนดนโยบาย 
กฎระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือและหลักฐานตางๆ โดยจะเนนท่ีระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-
Regulation System) ในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัย สํานัก 
สถาบัน คณะ ภาควิชา โปรแกรมวิชา หลักสูตร ท้ังการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก 
เนนท่ีกระบวนการประกันคุณภาพ  
 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพของกิจกรรม
เฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพงานวิจัย คุณภาพของการบริหารวิชาการ 
คุณภาพของการเรียนการสอน เปนตน โดยมีจุดเนนท่ีคณะและสาขาวิชา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจาก
องคประกอบท้ัง 3 ชนิด ท่ีไดกลาวมาขางตน มาพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลตอการผลิตบัณฑิต สําหรับสํานัก สถาบัน จะเนนมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารและการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย ในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
และสอดคลองกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle)  

 
 
 
 
 
 
 

วัฏจักรคุณภาพการดําเนนิการตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ท้ังหนวยงานท่ีมีการเรียนการสอนและหนวยงานสนับสนุน โดยดําเนินการตามระบบ
ตอไปนี้ 

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5. ดําเนินการตามระบบการพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพ 

6. ดําเนินการตามระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ 

7. ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการ
ประเมินคุณภาพ 

8. นําผลการประเมินไปปรับปรุงตามระบบ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ 

สรุปผล 

2. กําหนด/ทบทวน นโยบายการประกนั
คุณภาพ 

3. กําหนด/ทบทวน ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4. จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน และ
กําหนดคาเปาหมาย 

เร่ิมตน 

1. แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
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ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระบบการประกันคุณภาพ
โดยรวมจะประกอบไปดวยระบบยอยๆ 4 ระบบดวยกันซ่ึงมีการดําเนินการในเรื่อง การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพและการพัฒนาปรับและปรุงคุณภาพ สามารถอธิบายตามลําดับ
ข้ันตอนการทํางานไดดังตอไปนี้ 

กระบวนการท่ี 1. แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพโดยดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการ และ
แตงต้ังคณะกรรมการจากทุกภาคสวนภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือ กําหนดนโยบาย สรางระบบกลไก และบริหารงานดานการประกันคุณภาพใหเปนไปตามระบบท่ี
ไดวางไว 

กระบวนการท่ี 2. กําหนด/ทบทวน นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

กระบวนการท่ี 3. กําหนด/ทบทวน ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับระบบการทํางานของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการท่ี 4. จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน และกําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กระบวนการท่ี 5. ดําเนินการตามระบบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ (ระบบยอย) 
กระบวนการท่ี 6. ดําเนินการตามระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ (ระบบยอย) 
กระบวนการท่ี 7. ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพ (ระบบยอย) 
กระบวนการท่ี 8. นําผลการประเมินไปปรับปรุงตามระบบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ (ระบบ

ยอย) 
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ระบบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เร่ิมตน 

1. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เสร็จส้ิน 

2. กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงช้ี 
 

3. พัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพแกบุคลากร 
 

4. พัฒนาความรูการเปนผูประเมินคุณภาพ 
 

5. สรางเครือขายการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 

6. พัฒนาระบบการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ 
 

7. พัฒนาระบบชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน 
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ระบบการพัฒนาและควบคุมคุณภาพการศึกษา เปนระบบท่ีวางไวเพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและควบคุมมาตรฐานดานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมี
กระบวนการท้ังสิ้น 7 กระบวนการ 

กระบวนการท่ี 1. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินเนินงานแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท้ังหนวยงานท่ีมีการเรียนการ
สอนและหนวยงานสนับสนุน 

กระบวนการท่ี 2. กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือรับผิดชอบดูแลตัวบงชี้ตามพันธ
กิจของหนวยงาน 

กระบวนการท่ี 3. พัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือในการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเขาใจสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 

กระบวนการท่ี 4. พัฒนาความรูการเปนผูประเมินคุณภาพโดยการจัดอบรบเพ่ือสรางคณะกรรมการท่ี
มีความรูความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการท่ี 5. สรางเครือขายการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ปฏิบัติท่ีดี และชวยเหลือในดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการท่ี 6. พัฒนาระบบการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ เพ่ือสรางแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

กระบวนการท่ี 7. พัฒนาระบบชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือในการชวยเหลือแกหนวยงานท่ีประสบปญหาดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เร่ิมตน 

1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

เสร็จส้ิน 

7. รายงานผลการติดตามตรวจสอบผล
ดําเนินงานการประกันคุณภาพตอผูบริหาร 2 

2. การติดตามฯ คร้ังท่ี 1 

5. การติดตามฯ คร้ังท่ี2 

3. ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามคําแนะนํา 
1 

6. ปรับปรุงผลการดําเนินงานตามคําแนะนํา 
2 

4. รายงานผลการติดตามตรวจสอบผล
ดําเนินงานการประกันคุณภาพตอผูบริหาร 1 

8. เตรียมความพรอมสําหรับรับการประเมิน
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 
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ระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปนระบบท่ีใชในการติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการ
หรือการดําเนินงานในตัวบงชี้ตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม โดยมีกระบวนการท้ังสิ้น 8 กระบวนการ 

กระบวนการท่ี 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลดําเนินงานการประกันคุณภาพโดย
แตงต้ังจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา ภายในมหาวิทยาลัย 

กระบวนการท่ี 2. ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 
1 

กระบวนการท่ี 3. ในกรณีท่ีผลการติดตามตรวจสอบไมเปนไปตามเกณฑใหดําเนินการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานตามคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลดําเนินงานการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 1 

กระบวนการท่ี 4. รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลดําเนินงานการประกันคุณภาพครั้งท่ี 1 เสนอ
ตอผูบริหาร 

กระบวนการท่ี 5. ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี
2 

กระบวนการท่ี 6. ในกรณีท่ีผลการติดตามตรวจสอบไมเปนไปตามเกณฑใหดําเนินการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานตามคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลดําเนินงานการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 2 

กระบวนการท่ี 7. รายงานผลการติดตามตรวจสอบผลดําเนินงานการประกันคุณภาพครั้งท่ี 2 เสนอ
ตอผูบริหาร 

กระบวนการท่ี 8. เตรียมความพรอมสําหรับรับการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา เปนระบบเพ่ือรองรับการประเมินผลการดําเนินงาน การประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําป ในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการท้ังสิ้น 7 
กระบวนการ 

กระบวนการท่ี 1. ตรวจสอบความสมบูรณของ SAR ในระบบ CHE QA Online 
กระบวนการท่ี 2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือทําการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
กระบวนการท่ี 3. ดําเนินการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
กระบวนการท่ี 4. ดําเนินการประเมินคุณภาพระดับคณะ 
กระบวนการท่ี 5. ดําเนินการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
กระบวนการท่ี 6. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการท่ี 7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอ สกอ. และผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ

รับขอเสนอแนะตอไป 
 

 

เร่ิมตน 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของ SAR ในระบบ CHE QA Online 
 

เสร็จส้ิน 

2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ 
 

3. ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

4. ประเมินคุณภาพระดับคณะ 

5. ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

6. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตอตนสังกัดและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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ระบบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

เร่ิมตน 

1. รับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

เสร็จส้ิน 

2. รับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

3. รับขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
 

4. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

5. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

6. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย 
 

7. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการกับแผนปฏิบัติงานปถัดไป 
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 ระบบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใหกับตนสังกัดและผูบริหารสถาบันเพ่ือ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ และนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิมาเพ่ือปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาถัดไป ซ่ึงมีกระบวนการท้ังสิ้น 7 กระบวนการ 

กระบวนการท่ี 1. รับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
กระบวนการท่ี 2. รับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กระบวนการท่ี 3. รับขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
กระบวนการท่ี 4. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) 
กระบวนการท่ี 5. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กระบวนการท่ี 6. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย 
กระบวนการท่ี 7. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการกับแผนปฏิบัติงานป

ถัดไป 
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บทท่ี 1  
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา 

1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 
ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเรง
ดําเนินการปจจัย ดังกลาวคือ 
  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  
  2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษา 
ขามพรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  
  3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา 
องคความรู และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน  
  4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public information) ท่ีเปนประโยชนตอผู
มีสวนไดสวนเสีย ท้ังนักศึกษาผูจางงานผูปกครองรัฐบาลและประชาชนท่ัวไป  
  5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
(participation) มีความ โปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (Accountability) 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  7) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 12 

  8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
  9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
  10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
แตละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1) เพ่ือใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยระบบ ดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
  2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษา 
  3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆกําหนดข้ึน โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
  4) เพ่ือใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค 
(Goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง  
  5) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน  
  6) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด  
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  7) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปน สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการประกันคุณภาพการศึกษา  
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545  ที่เกี่ยวของกบัการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา  
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดย สถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน)  หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปนับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
สาธารณชน  
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 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปฉบบัที่  2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและ 
แกปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซํ้าซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพ
และ มาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ีตางกัน 
รวมท้ัง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ท้ัง
การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตใน
ชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้จะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ 
สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน 
สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารยสามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปน
ความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอน แลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมิน
คุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปน
ฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยาย 
หนวยกิต  
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2554 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 
กลุม คือ  
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรีจัด
ฝกอบรม สนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูท่ี
สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับ
การดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม
สาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ัง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 
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ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี 
 กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสราง
องคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการ
ประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว  
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดใหอุดมศึกษาไทย
ในชวงป 2555 -2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพ่ือเปนแหลงความรูท่ีตอบสนองการแกไขปญหา
วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถ่ินโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง และเพ่ือชวยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ ท้ังรางกายและจิตใจรวมท้ังพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญมือ
อาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพ อาจารยใหเปนท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและ นวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยท้ังนี้โดยอาศัยการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน   
ป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอยาง
ยั่งยืนสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”  
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 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ประกอบดวยมาตรฐาน 5 

ดาน ไดแก มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน มาตรฐานดานการการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานดานการการบริหารจัดการ มาตรฐานยอยท้ัง 5 
ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดานคือ ดานท่ี 1 ผูเรียนรู ดานท่ี 2 ผู
รวมสรางสรรคนวัตกรรม ดานท่ี 3 พลเมืองท่ีเขมแข็ง แตละดานของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคลองและสัมพันธกับคุณลักษณะของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลวคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
จัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงคและพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ และความ
พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนด
กลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี กลุม 
ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา  
 หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณ 
แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  
ซ่ึงตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมีการประเมินผล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงาน
ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑแนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึง ไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ตอมาในป 2553 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับ 
ไวในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษาทําหนาท่ีหลัก  
2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมิน
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดให 
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

ตอมาในป 2561 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมี 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปเพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ี
ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่องเม่ือไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัด 
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆท่ีตองการใหมี 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
กับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกจากนั้น 
ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)ดําเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและ 
การติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน 
ท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา  
 กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดี 
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทาง 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการใหเสรีภาพ 
ทางวิชาการ (Academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy)  
และความพรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ 
ท่ีตรวจสอบได (Accountability) ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ี
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ดวยกฎกระทรวงกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  
 หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้  
  1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ 
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
  2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซ่ึง
สามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  
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  3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมประกอบ ดวย การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557  
   - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแตการ
ควบคุม คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินฯ จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  
   - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีคณะและ สถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซ่ึง
เปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ  
  4) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเปนนโยบายของ กกอ.โดยเฉพาะเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไมใหเปนการทํางานซํ้าซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน  
  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ  
  มาตรฐานท่ีเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบ 
การปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน  
 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนขอและระบุวา 
ผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน 
ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ และ
กรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยูระหวาง 0-5  
  2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน
ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซ่ึงอยูใน
รูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนด คารอยละ
หรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
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  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆนําไปใชเปนแนวทาง(Guideline) 
ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการกํากับ ดูแล 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ 
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจ 
ดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
การบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ 
สวนพันธกิจดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบัน 
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมดซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นได
ท้ังหมด ในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษานําไปเปนกรอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแตระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ี
กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกัน 
กับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เนนท่ีปจจัยนําเขา  
และกระบวนการ ซ่ึงภายใตตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพของการดําเนินการตาม
กระบวนการดังกลาวดวย 
 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ  
  ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ 
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน
นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พรอมท้ังกําหนด   ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม
สําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
ต้ังแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพ
ในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและ
ผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ  
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 3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ  
  การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด 
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล
และระบบ สารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับต้ังแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึง
เปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา  
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

1. บริบทของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 1.1 ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ 2435  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดโปรดเกลา
แตงต้ัง สถาบันการฝกหัดครูในนามของ โรงเรียนฝกหัดอาจารย โดยโรงเรียนฝกหัดอาจารยแหงแรกนั้น ต้ังอยู
บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จังหวัดพระนคร สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ 
ซ่ึงปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีบทบาทหนาท่ีผลิตครู เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ
ราชการแบบใหม 
 พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝกหัดอาจารยไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู” ทําการเปดสอนหลักสูตร
ประโยคครูประถม (ป.ป) หลักสูตร 2 ป โดยรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา ม.6  และประกาศนียบัตรครูมูล 
 พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูเปน “วิทยาลัยครู” ทําใหสถาบัน
สามารถเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ. ชั้ยสูง) 
 พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงมีผลทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
ไดถึงระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนสถานะเปน “สถาบันราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2538  เม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานตราพระราชลัญจกร เปนตาประจําพระองคมาเปนตราสัญลักษณประจําสถาบัน 
โดยมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุง ถายทอดเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
 ตอมาในปพ.ศ. 2545 ไดมีการพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในปพ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 โดยมี
หนาท่ีสําคัญดังนี้ 
 “...เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีในการสงเสริมการ
เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ภูมิ
ปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม…” 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความผูกพันกับทองถ่ินเปนสําคัญ โดยมีพันธกิจสําคัญคือ การพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมีภาระหนาท่ีในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิทยาการบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล โดยในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง 
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 1.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ. ศ. 2560 - 2579) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินโดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ. ศ. 2560 - 2579) 
ข้ึนมา ตอมาไดมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป(พ. ศ. 2560 - 
2579) เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกัน ท่ี
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ)จึงจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือใหการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบท
ของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนาครู 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันจันทรท่ี 14 
มกราคม 2562 มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงสอดคลอง
กับประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้น โดยมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย  5 มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพของหลักสูตร และยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการ
สรางสัมมาชีพ 
  1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 
  1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งมีความกลาหาญทางจริยธรรมยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคา
และรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  
 มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
  สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ือ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติ
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และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวจิัย/นวัตกรรมไปใช
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
 มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
  สถาบันใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของ
ทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือท้ัง
ภายในและภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได เพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปประธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และ ไดอยางเขมแข็งยั่งยืน 
 มาตรฐานท่ี 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 
  สถาบันมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสื่อสารการสรางองคความรู ความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 
ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรฐานท่ี 5  ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
  5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพ่ือใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และความตองการท่ี
หลากหลายของประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร
จัดการบุคคลและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
  5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหจัด
การศึกษาและดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ
มาตรฐานอ่ืนๆท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
 ในปพศ 2561 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ
ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและเสนอตอพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี 10) ท่ีกําหนดให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจาก
ประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ. ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพศ 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดพรอมท้ัง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป  
 จากกฎกระทรวงดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาลัยราชภัฏ 
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันข้ึนโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนาและไดเริ่มใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ต้ังแตปการศึกษา 
2562 เปนตนไป 
 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาข้ึน ครอบคลุมพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏโดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประกอบดวย6 องคประกอบ ไดแกองคประกอบ
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย ซ้ืออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมตัวบงชี้ท่ีใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางจากตัวบงชี้ของการประเมินของเครือขาย
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA)  เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสามารถ
ทัดเทียมกับสากลได 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 
1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แตละหลักสูตร รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี
เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบ
ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตองคประกอบท่ี 2 การวิจัยองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแกมาตรฐาน
ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน ดาน
การบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิต
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิม
ตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใน
องคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 ท้ังนี้ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะโดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวมจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละ
ระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  อยางไรก็ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการต้ังแตการ
วางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด โดยใหสะทอนผลการจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจํา
คณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check /Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มา
ใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือต้ังแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแตตนปการศึกษา คือเดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 
12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคม ปถัดไป) 
 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ
กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 31 

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 
 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
 2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และใหมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
 3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 
 4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ 
 5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรท่ีไดประเมินไปแลว 
 6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 
 8. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีสถาบันแตงต้ัง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจําปและแผนกลยุทธ 
 9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา 
 
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป
การศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการเปนประจําป คือ หลักสูตรสามารถแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของ สกอ. และเปนคนกาวทันความทันสมัยของหลักสูตรมา
ประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 
 ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 
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  - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 
โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอยางนอยหนึ่งคนของผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน ท้ังนี้ ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
  - คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา 
เปนดังนี้ 
 - ระดับปริญญาตรีคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยข้ึนไป 
 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยข้ึนไป 
 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารยข้ึนไป 
 
 ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 
 - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยาง
นอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตอผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ี
สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
 - ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 
 - ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 
 - ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
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 2. กรรมการ 
 - กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 - กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
หมายเหตุ : 
 1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา
มาสมัครเรียนท่ีกําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจง
ให สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ี
อาจารยประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบท่ี 
1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ีเก่ียวของ เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจาการ
ประเมิน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกลาว
เปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินงาน ในการคํานวนคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการประเมิน
เทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online 
 2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงชี้
กระบวนการ(3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 และ6.1) 
 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการ เพ่ือใหผู
แระเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนด
ผลลัพธซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีตองการจากกระบวนการท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีดําเนินงานท่ีนําผลไปสูผลลัพธ
ท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด หากหลักสูตรไมได
ผลลัพธตามท่ีตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ (หมาย
เหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะใหคะแนน
ระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม) 
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บทท่ี 3 
นิยามศัพท 

 
กรณีศึกษา หมายถึง ท่ีเกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 
ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปนกรณีศึกษา เพ่ือใชในการสอน 
(Teaching Case Study) ท้ังนี้ โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปญหา 
และปจจัยอ่ืนๆ มาประกอบการตัดสินใจ และกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาตามหลักวิชาหรือทําขอเสนอ
ในการพัฒนาองคกร หรือเพ่ือใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององคกรเพ่ือกระตุน
ใหผูเรียน คิดวิเคราะห หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะหขอเท็จจริง 
และการใชดุลพินิจตัดสินใจในคดีนั้นๆ 
 จํานวนกรณีศึกษาท่ีจะนํามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนใหเปนไปตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 
กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากลท่ีมุงเนนใน
การพัฒนา ทักษะการใชภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ คําอธิบาย 
A1 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงายๆในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเอง ผูอ่ืน ท้ังยัง

สามารถต้ังคําถามเก่ียวกับบุคคลอ่ืนได เชน เขาอยูไหน รูจักใครบาง มีอะไรบางและตอบคําถาม
เหลานี้ได ท้ังยังสามารถเขาใจบทสนทนาเม่ือคูสนทนาพูดชาชัดเจน 

A2 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว 
การจับจายใชสอย สถานท่ี ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป และการใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัติ 
สิ่งแวดลอม และสิ่งอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใช 

B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของขอมูลท่ัวๆไปได เม่ือเปนหัวขอท่ีคุนเคย หรือ
สนใจ เชนการทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการเดินทางในประเทศพ่ีใชภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน 
ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆได 

B2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขียนไดแทบทุกเรื่อง 
อยางถูกตองคลองแคลวข้ึน รวมท้ังสามารถจะอานและทําความเขาใจบทความท่ีมีเนื้อหาข้ึนได 

C1 ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาว ท่ีซับซอนในหัวขอท่ีหลากหลาย และเขาใจความแผนไดสามารถ
แสดงความคิด ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท สามารถใช
ภาษาท้ังในดานสังคมการทํางานหรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียน
ขอความท่ีซับซอนไดอยางชัดเจนและถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมท้ังสามารถใชคําเชื่อม
ประโยคไดอยางถูกตอง 
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C2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษา
มาตรฐานไดอยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคท่ีจะสื่อสารไดดี สามารถอานบทความท่ีเปน
ภาษาตนฉบับ (โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษาสําหรับพูด
และเขียนไดอยางเหมาะสม 

 
ท้ังนี้สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล (The Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ระดับการศึกษาดังนี้ 
CEFR Level TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 
A1 0-110 0-310 0-30 0-8 0-1 n/a 
A2 110-250 310-343 33-60 9-18 1-1.5 n/a 
ป.ตรี 
B1 

380 
255-400 

347-393 
397-433 

63-90 
93-120 

19-29 
30-40 

2-2.5 
3-3.5 

n/a 

ป.โท 
B2 

450 
405-600 

437-473 
477-510 

123-150 
153-180 

41-52 
53-64 

4 
4.5-5 

n/a 
ประมาณ 60 

ป.เอก 
C1 

520* 
605-780 

513-547 
550-587 

183-210 
213-240 

65-78 
79-95 

5.5-6 
6.5-7 

ประมาณ 75 
ประมาณ 90 

C2 785-990 590-677 243-300 96-120 7.5-9 ประมาณ 120 
 Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score 
 990 677 300 120 9 120 
 
กลุมเปาหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหนวยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีเปนเปาหมายหลักในการ
ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาข้ึน อันเปนผลจากการใหบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร
ซ่ึง กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ  
 1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณพรสวรรคหรือ 
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือ ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะหบางครั้ง จึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  
 2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม  
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นพ.วิจารณ  พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 
อยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแกบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทร
ระหวางกันในท่ีทํางาน  
 การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
 (1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
 (2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ  
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
 (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
 (5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด 
“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว   
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรูท่ี
ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน  
 
 โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัดแจง 
อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง 
(Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และ
สวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใช
กิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว  
 
การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย  
 
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และ วิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ  
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธและการวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
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การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับ ประเทศอ่ืน  
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน)  
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 
ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ  
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม  
 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และ บทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย 
และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวา 
รอยละ 25  
 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมา
จากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกัน แลวไมนอยกวารอยละ 25  
 ** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุม พิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพซ่ึง
สามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสได 
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ
ขอมูลตลอดจน สรุปผลอยางเปนระบบ  
 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจาก แนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา
ทางสุนทรียและ คุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรค
ทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ
ภาพถาย ภาพยนตรสื่อ ประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) 
วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
 
แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธของสถาบัน หมายความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการ
ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด
(ไมรวมคาคาดการณ) ท้ังนี้ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนม
ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมี
การวัดถ่ีข้ึน ในขณะท่ีรอบเวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมายได
ชัดเจน 
แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความเปน
เลิศตาม เปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือ ภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐานเปน
ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเปนงานท่ีเปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการทํา
วิจัยนั้นๆ และเปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนผลงานวิจัยท่ี
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงาน ปท่ี พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 
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ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแกฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of 
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือ ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตองมีการ
กําหนดตัวบงชี้ ความสําเร็จของแตละ กลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ี
สามารถ ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการไดแผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ
แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใชซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนใน
ระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจาก
หนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยใน
การผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธของสถาบัน  
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แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน  
พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา  
 
พหุวิทยา หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรู
หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน
องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 
 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุ
ศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน  
 ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) 
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร
เคมี) 
 ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม 
ครั้งท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 41 

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี
ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการ อ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  
 
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตรท่ีเปดสอน
มิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน 
ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคการกลาง ระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)  
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ี
ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญ ูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใชใน
ภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้2  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน ท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ  
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  
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 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง  
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ัง การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ  
 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็น
ท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา  
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค
ประชาชน ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ  
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
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
สวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดใน
ประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 
แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย หมายถึง สถานท่ีหรือศูนยรวมความรู บุคคล สิ่งมีชีวิต
และไมมีชีวิต ท่ีใหเขาไปศึกษาหาความรู ความเขาใจ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย แหลงเรียนรู
อาจจะอยูในหองเรียนหรือนอกหองเรียน 
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องคความรู หมายถึง ความรูท่ีเกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการถายทอดจากประสบการณ
หรือจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถนําไปใชไดโดยตรง หรือ
สามารถนํามาปรับใชได เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณหรืองานท่ีกระทําอยู และสามารถนําไปใชในลักษณะ
ตางๆได 
 
อาจารย หมายถึง คณาจารย ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารยรอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548)  
 สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจางท่ีมี
การระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี ภาระงานให
ชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมในป
ท่ีประเมิน  ดังนี้ 
 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน  ไมสามารถนํามานับได 
 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน 
และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549)ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปน
อาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม 
สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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 ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน ใหพิจารณา
วา 

 - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ 
ISCED2013(UNESCO) 
 - กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทําวิจัยดวย 
นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปด
สอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลาย
หลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได
เกิน 2 คน 
 
อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
 
ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจําหลักสูตรในตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายท่ีปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี  10  ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 
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IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะดานการใช Digital Literacy โดยใช
มาตรฐานระดับสากลท่ีรับรองความรูความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรม
สําเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการจัดการระบบโครงขายระดับพ้ืนฐาน 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
การผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงานและ

การบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญท่ีสุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา
หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ
มาต ร ฐ าน  ซ่ึ ง  ส กอ .  ไ ด กํ าห นดแนว ทา งก า ร เ ผ ยแพรหลั ก สู ต ร ไ ว ใ นปร ะกา ศคณะกร รมกา ร 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะตองรายงานขอมูลพ้ืนฐานในสวนท่ี
เก่ียวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณวุฒิ 
ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพท่ีเนนกระบวนการ  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทางใหแกผู
ประเมินเพ่ือใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละ
ระดับสําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ท้ังนี้ ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับ สกอ. เพ่ือ
เผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีเทียบเคียงได เชน ผลการ
ประเมินหลักสูตรตามเกณฑAUN – QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ  เชน AACSB (สํ าหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุร กิจ ) ABET (สําหรับหลักสูตรทาง 
ดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพไว 2 รูปแบบ ไดแก เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QAโดยการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรใหอยูในดุลพินิจของแตละมหาวิทยาลัย  
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1. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 

 
ตารางท่ี 4.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 

องคประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

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

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

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลประ เ มิ น คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาต รฐ าน คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมสีวนไดสวนเสยี) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการใหคาํปรึกษาวิทยานิพนธ และการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 
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องคประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

5. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผูเรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร
สาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผสูอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผสูอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มอค.4 
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอ น ท่ีมี ก า ร ฝกป ฏิ บั ติ ใ น ร ะดั บ 

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและ 

การคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ

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

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6.  สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนร ู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวม
ข อ ง อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ใ ห มี สิ่ ง ส นั บ ส นุ น 
การเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ แ ล ะ 
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึง ถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มา
อยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑการ
รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร
ปรับปรุงลวนใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามท่ีไดประกาศใชในขณะนั้น เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แ ห ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 5 2  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ห ลั ก สู ต ร ดั ง ก ล า ว  
โดยหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชตามเกณฑ 11 ขอ สําหรับหลักสูตรท่ีเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 
5 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 10 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1.  จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
ตามเกณฑประกาศของ ก.พ.อ. 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 
- 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 ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน 
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จํานวนอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเทา ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป 
- 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 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
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เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารย ที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่ 
สัมพันธกัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
ปริญญา โท  หรื อ เ ที ยบ เทาและดํ า ร งตํ า แหนงทาง วิชาการ ไมต่ํ า กวา 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน 
ความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

7.  คุณสมบัติ ของอาจารยสอบ
วิทยานิพนธ 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจํา
หลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน 
ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
 
 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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 อาจารยประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรื อ เ ทียบเทาและดํ าร งตํ าแหนงทาง วิชาการ ไมต่ํ ากวา 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน 
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

แผน ก1 
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

แผน ก2 
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการ โดยบทความที่นําเสนอไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2  
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

แผน ข 
รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตอง
ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได 
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9.  ภาระงานอาจารย ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

ขึ้นไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน 
 - หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ  

3 คน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 5 ขอ 
 
3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จํานวนอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

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

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่
มีตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป 
- 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 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลั ง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 

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

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

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา หลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 

(คะแนนเปน ศูนย) 
หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมี
ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการ
ดํารงชี วิตในสั งคมไดอยางมีความสุข ท้ังทางรางกายและจิต ใจ มีความสํ านึกและความรับผิดชอบ 
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึง
เปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ต า ง ๆ  ไ ด เ ชื่ อ ม่ั น ถึ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ท่ี ผ ลิ ต อ อ ก ม า เ ป น ไ ป ต า ม ท่ี กํ า ห น ด ไ ว ใ น ผ ล ลั พ ธ 
การ เรี ยนรู ในแตละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ี คุณภาพบัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิต 
จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
 - รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 - ผล ง านของนั ก ศึ กษาและผู สํ า เ ร็ จ กา ร ศึกษา ในระ ดับปริญญา โท ท่ี ได รั บ 

 การตีพิมพหรือเผยแพร 
 - ผลงานของนัก ศึกษาและผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษา ในระดับปริญญา เอก ท่ี ไดรั บ 
 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 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคํานวณ 
 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 
ขอมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต 
ท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงช้ีท่ี2.1 ดวย แมวาหลักสูตรน้ันจะยังไม
ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผานมาใชประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 

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

  



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 58 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ ท่ีได
งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา  
เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริต 
ทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จ
การศึกษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรี ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 
การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยน
งาน มาพิจารณา 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ : 

- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับหลักสูตรปรับปรุงท่ีมี

นักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 ดวย เน่ืองจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเ พ่ือหาคําตอบท่ีมี 
ความนาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรู
อยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
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
ระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted) 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร

ทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนทางการท่ัวไปและแจงให หนวยงานตนสังกัด 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนทางการ
ท่ัวไปและแจงให หนวยงานตนสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall's list) 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

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

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  
(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซ่ึงสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

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

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงช้ีน้ีแลว สามารถนําไปนับในตัวบงช้ีผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย 

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

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพ่ือหา
ประเด็นความรูใหมท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ี
แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัว
บงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
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
ระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted) 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให หนวยงาน 
ตนสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCIกลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให หนวยงานตนสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

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

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
 
การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร 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  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงช้ีน้ีแลว สามารถนําไปนับในตัวบงช้ีผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินน้ันๆ 
3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีน้ี 
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องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปนระบบท่ีสามารถ
คัด เลื อกนัก ศึกษา ท่ี มี คุณสมบั ติและความพรอมในการ เรี ยนในหลักสูตรจนสํ า เร็ จการ ศึกษา 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) นวัตกรรมและการสรางสรรค (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) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุน (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 เริ่มดําเนินการต้ังแตระบบการรับนักศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตกระบวนการดําเนินการดังกลาว 
ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหได
นักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให
สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 
ในกา รปร ะ เ มิ น เ พ่ื อ ใหทร าบวาอ ยู ใ น ร ะดั บค ะแนน ใด  ให พิ จ า รณา ในภาพรวมของ 

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 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล 
การประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอมทาง 
การเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ท้ังกิจกรรมใน
หอง เ รี ยนและนอกหอง เ รี ยน  มี กิ จกรรม เส ริ มสร า งคว าม เปนพล เ มื อ ง ดี ท่ี มี จิ ต สํ านึ กส าธ า รณะ  
มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบ 
การปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
ในกา รปร ะ เ มิ น เ พ่ื อ ใหทร าบวาอ ยู ใ น ร ะดั บค ะแนน ใด  ให พิ จ า รณา ในภาพรวมของ 

ผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผล 
การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ตอไปนี้ 

- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนท่ีดําเนินการใหกับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงช้ีท่ี3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นป
การศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของ
จํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

- 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 
ตัวบงช้ี 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 
 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการดําเนินงานท่ีโดด
เดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรน้ันในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
วาเปนผลการดําเนินงานท่ี
โดดเดนอยางแทจริง 
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องคประกอบที่ 4  อาจารย 
 

อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกัน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและ 
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปน 
การดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร มี
จํานวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 

 
องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการต้ังแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและ

ผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2 คุณภาพอาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี  4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

 
  



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 69 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารย
ท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ี
เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือใหได
อาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการก าร อุ ดม ศึกษา  และร ะบบการส ง เ ส ริ มแล ะ พัฒนาอาจาร ย  มี ก า ร ว า งแผ นแล ะ 
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอย
ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย 
-  ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 
ในการประ เ มิน เ พ่ือใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนินงานท้ังหมดท่ีทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนง
ทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีไดชัดเจน 
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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 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิ 
ทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร
นั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน 
ระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 100 
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สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได  = 
รอยละของอาจารยผรูับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผรูับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ีอาจใชคุณวุฒิ
อ่ืน เ ทียบเทา คุณ วุ ฒิปริญญา เอกไดสํ าหรั บกรณี ท่ี บางสาขา วิชา ชีพมี คุณ วุ ฒิ อ่ืน ท่ี เหมาะสมกวา ท้ั ง น้ีตองไดรั บ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเ พ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรู ในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง
สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง0 
–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 = 
รอยละของอาจารยผรูับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยผรูับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยูในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
น า น า ช า ติ  ตี พิ ม พ ใ น ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ผ ล ง า น ไ ด รั บ 
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 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 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผรูับผดิชอบหลักสูตร 
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 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหหนวยงาน
ตนสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 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 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนร ู
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  กรณีศึกษา 
   ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟตแวร 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

หมายเหตุ 
1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ เมื่อ

ไดรับการตอบรับและตี พิมพแลว การตี พิมพตองตี พิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู ในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่อ อิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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กํ าหนดระดั บคุณภาพผลงานสรา งสรรคดาน สุนทรี ยะ  ศิ ลปะ  หรื อ  ผลงานสรา งสรรค 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

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

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 
Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรท่ีสําคัญและ
เนนการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มี
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และบทความท่ีตีพิมพ
ไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัยใหมๆ ใหมีความกาวหนา
ม า ก ข้ึ น  จํ า น ว น บ ท ค ว า ม ข อ ง อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ท่ี ไ ด รั บ ก า ร อ า ง อิ ง ม า ก 
ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูท่ีมีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ต้ังแตหนึ่งครั้งข้ึนไป รวมท้ังการ
อางอิงตนเอง ท่ีเปนผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ท้ังนี้พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน 5 ปยอนหลังตามปปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปท่ีประเมิน 
 
เกณฑการประเมิน 

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

คะแนนท่ีได = 
อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ถาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารยท้ัง 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 คนในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ. 2010 –2014
เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ 

- ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ท่ีมีการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูล 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 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
ท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานในบาง
เร่ือง 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 
 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายในตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการดําเนินงานท่ีโดด
เดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรน้ันในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
วาเปนผลการดําเนินงานท่ี
โดดเดนอยางแทจริง 
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องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ีในการ
บริหารจัดการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียน
การสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมินผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทัน
ความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมท้ังการวางระบบผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปน
บุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 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 แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ 
ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปด
รายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และ
ตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
 
ในการประ เ มิน เ พ่ือใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนินงานท้ังหมดท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความ
ตองการของประเทศ 
 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสูการ
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 โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษา
ไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตอง
ใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธท่ีเหมาะสม
กั บ หั ว ข อ วิ ท ย า นิ พ น ธ  แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด รั บ โ อ ก า ส แ ล ะ 
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธต้ังแต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัย
จนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสราง
หลั กสู ต ร ท่ี กํ าหนด และไดรับการ พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณธรรมจริ ย ธรรม  ทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ  
การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอน
มีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

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

การเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ

ความกาวหนาของศาสตร 
- การแตง ต้ังอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ี มี 

ความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 
ในก า รปร ะ เ มิ น เ พ่ื อ ใหทร าบวาอ ยู ใ น ร ะดั บค ะแนน ใด  ให พิ จ า รณา ในภาพรวมของ 

ผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสูการ
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 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
(Assessment for Learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผล 
การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as Learning) และ
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Assessment of 
Learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิ์ 
ผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการ
แรกดวย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  
มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผล
การประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (Real World) และมีวิธีการใหขอมูล
ปอนกลับ (Feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินท่ี
ส ะ ท อ น ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี แ ท จ ริ ง ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  สํ า ห รั บ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  
ตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในก า รปร ะ เ มิ น เ พ่ื อ ใหทร าบวาอ ยู ใ น ร ะดั บค ะแนน ใด  ให พิ จ า รณา ในภาพรวมของ 

ผลการดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได ใหขอมูลท่ีชวยให
ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสูการ
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 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตร
ดําเนินการไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป ในแบบ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (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 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว ดังน้ี 
 ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผล 
การดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทาง
ของ 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 ซ่ึงแตละหลักสูตรมีอิสระ
ในการกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1-
6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงช้ีใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงช้ีเดิม 
กอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงช้ีแบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบงช้ีใหม ให
นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป”  
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องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึง
ประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดานการ
ใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 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 และสิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร 
ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรูสื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุ ณ ภ า พ พ ร อ ม ใ ช ง า น  ทั น ส มั ย โ ด ย พิ จ า ร ณ า ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า จ า ก ผ ล 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

-  จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 
 
ในการประ เ มิน เ พ่ือใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผล
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีไดชัดเจน 
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2. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 
รูปแบบของ AUN–QA ในฉบับท่ี 3 ในระดับหลักสูตรมุงเนนไปท่ีคุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษาตาม

มิติ 3 มิติ คือ คุณภาพของปจจัยนําเขา คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดยประกอบไปดวย
เกณฑ 11 ขอ ดังตอไปนี้ 

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

 

1. 
ผล

กา
รเร

ี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 เพ่ือความสะดวกในการนําไปปฏิบัติ

และการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑตางๆ เปนเกณฑยอยตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑยอยบอกถึง
ขอความท่ีตรงกับในตาราง มีคําอธิบายคําสําคัญท่ีสามารถนําไปใชได รวมถึงมีคําถามวินิจฉัยและแหลงขอมูลให
ผูปฏิบัติงานดวย สําหรับเกณฑยอยในการประเมิน AUN – QA ระดับหลักสูตรจะแสดงอยูใน ภาคผนวก ก 
  

การประกันคุณภาพและเกณฑมาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย 
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2.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
เกณฑคุณภาพท่ี 1 

1. การกําหนดผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังตองสะทอนถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรจะตองทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดวย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรควร
ออกแบบมาใหตอบสนองตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และตองสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรูและทักษะเฉพาะทาง (ท่ีเก่ียวของกับความรูใน
สาขาวิชา) รวมถึงความรูและทักษะท่ัวไป (บางครั้งเรียกวาทักษะท่ีจําเปนตอการทํางาน) ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
อ่ืนๆ เชน การเขียน การพูดการแกปญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทํางานเปนทีม เปนตน 

4. หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวอยางชัดเจน และสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 1 – เกณฑยอย 

1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสยัทัศน

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย[1,2] 
       

1.2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรูและทักษะท่ัวไป รวมถึงความรู
และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
คําอธิบาย 

การศึกษาท่ีมุงผลลัพธ (Outcomes–Based Education – OBE) หมายถึง การออกแบบหลักสูตรบน
พ้ืนฐานของผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง และจะบรรลุผลเม่ือผูเรียนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีมุงผลลัพธนี้ 
จะมุงเนนท่ีผลลัพธของการเรียนเปนสําคัญ โดยมีความรู ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งท่ีผูเรียน 
ถูกคาดหวังใหเรียนจะมีการระบุไวอยางชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังนั้นเกิดจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงนําไปสูการสรางหลักสูตร ท้ังนี้ 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจะยึดผลสําเร็จของผูเรียนเปนหลัก มากกวาจุดมุงหมายของผูสอนท่ีมักจะเขียนในรูปของ
เปาหมาย เปาประสงคหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรูควรจะเขียนในสิ่งท่ีกระบวนการ
เรียนการสอนจะสามารถทําใหเกิดผลลัพธท่ีสังเกตุและวัดประเมินได 
 
2.2 ขอกําหนดของหลักสูตร 

เกณฑคุณภาพท่ี 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอกําหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงขอมูล
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู 

2. ขอกําหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาตองแสดงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ซ่ึงประกอบไป
ดวย ความรู ทักษะ และเจตคติ ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนท่ีทําใหบรรลุผล 
การเรียนรู วิธีการวัดประเมินผลท่ีแสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธของหลักสูตรและองคประกอบใน
การเรียน 

เกณฑคุณภาพท่ี 2 – เกณฑยอย 
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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 
•เปนแหลงขอมูลใหผูเรียนในปจจุบันรวมถึงผูท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษาไดทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร 
•เปนแหลงขอมูลใหผูใชบัณฑิต เก่ียวกับความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานท่ีหลักสูตรพัฒนาข้ึน 
•ชวยหนวยงานรัฐบาลและองคกรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรท่ีสามารถนําไปสูเนื้อหาท่ี

เก่ียวของวิชาชีพ ดังนั้น ขอกําหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองคประกอบตางๆ ท่ีหลักสูตรกําหนดข้ึนเพ่ือใหบรรลุ
ขอกําหนดของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

•ใหมหาวิทยาลัยและคณาจารยผูสอนใชเปนแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะทอน เก่ียวกับ
หลักสูตรใหมและหลักสูตรปจจุบัน นอกจากนี้ ยังเปนการรับรองวาทุกคนมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรมหาวิทยาลัยสามารถใชขอกําหนดของหลักสูตรเปนสิ่งยืนยันวาผูออกแบบหลักสูตร
ทุกคนเขาใจเก่ียวกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังอยางชัดเจนและรูวาจะทําใหบรรลุผลไดอยางไร รวมท้ังยังสามารถใช
เปนแหลงอางอิงสําหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรอีกดวย 

•เปนแหลงขอมูลเพ่ือใหผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ไดเขาใจถึงวัตถุประสงคและผลลัพธท่ีคาดหวังของหลักสูตรและ 

•เปนพ้ืนฐานในการรับขอมูลปอนกลับจากผูเรียนหรือบัณฑิตท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับเนื้อหาของ
หลักสูตรวาผูเรียนและบัณฑิตรับรูถึงโอกาสในการบรรลุผลลัพธการเรียนรูท่ีตองการ ไดมากนอยเพียงใดขอกําหนด
ของหลักสูตรประกอบไปดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

•สถาบันท่ีอนุมัติ 
•สถาบันท่ีทําการสอน (หากแตกตางจากสถาบันท่ีอนุมัติ) 
•รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก หรือ องคกรวิชาชีพ 
•ชื่อคุณวุฒิ 
•ชื่อหลักสูตร 
•ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
•เกณฑการรับเขาหรือความตองการของหลักสูตร 
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•การกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของและแหลงอางอิงท้ังภายในและภายนอกเพ่ือ
ใชในการใหขอมูลดานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

•โครงสรางหลักสูตรและขอกําหนดตางๆ เชน ระดับการศึกษา รายวิชา และหนวยกิต เปนตน 
•วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงขอกําหนดของหลักสูตรรายละเอียดของวิชา 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 โดยแตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนชวยให
หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ เปนลําดับและมีการบูรณาการ (ซ่ึงกันและกัน) 
4. หลักสูตรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและความกาวหนาของรายวิชาอยางชัดเจนต้ังแตรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
5. โครงสรางของหลักสูตรมีความยืดหยุนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง 

มีการนําเอาสถานการณการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับสาขามาปรับเขากับหลักสูตร 
6. มีการทบทวนหลักสูตรเปนระยะเพ่ือใหแนใจวาหลักสูตรมีความสัมพันธกันและทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 

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)        
 
 
คําอธิบาย 

การออกแบบหลักสูตรควรคํานึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาท่ีจะชวย
ใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกลาววา “ความสอดคลอง 
เชิงโครงสราง” (Constructive Alignment) คําวา“เชิงโครงสราง” (Constructive) หมายถึงแนวคิดท่ีวาผูเรียนจะ
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เกิดการเรียนรูและสรางความหมายไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีเก่ียวของกัน สวน “ความสอดคลอง” หมายถึง 
สถานการณท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีสอดคลองกันเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังความสอดคลองเชิงโครงสรางในรายวิชาตางๆ หมายรวมถึง 

• การระบุถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีสามารถวัดผลได 
•การเลือกใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีนําไปสูการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
•การประเมินวานักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดดีเพียงใด 

 
2.4. การเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑคุณภาพท่ี 4 

1. กลยุทธการเรียนและการสอนเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปรัชญาการศึกษานี้
หมายถึงแนวความคิดในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนวา ผูเรียนควรตองเรียนรูอะไรบางและเรียนรู
อยางไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงคของการศึกษา บทบาทหนาท่ีของผูสอน ผูเรียนรวมท้ัง
เนื้อหาและกลยุทธในการสอนดวย 

2. ท้ังผูเรียนและผูสอนเขาใจวาการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (Quality Learning) ถือเปนกลยุทธใน 
การเรียนซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเขาใจและบรรลุผลการเรียนรู 

3. คุณภาพของการเรียนรูข้ึนอยูกับวิธีการเรียน แนวคิดท่ีผูเรียนมีตอการเรียน กลยุทธการเรียนท่ีผูเรียน
เลือกใช รวมถึงความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูของตนเอง 

4. การเรียนรูท่ีมีคุณภาพใหความสําคัญตอหลักการเรียนรู กลาวคือ ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดีเม่ือรูสึก
ผอนคลาย อยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมคิด 

5. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนสํานึกถึงความรับผิดชอบตอการเรียน โดย ก. สรางสภาพแวดลอมในการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนแตละคนมีสวนรวมตอกระบวนการเรียนรู และ ข. มีหลักสูตรท่ียืดหยุนและเอ้ือให
ผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได 

6. กลยุทธการเรียนการสอนควรมีสวนชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจักวิธีแสวงหาความรูและ
ปลูกฝงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (เชน การต้ังคําถามอยางสรางสรรค 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)        

คําอธิบาย 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

ไดแก 
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- ความสามารถในการคนควาหาความรูดวยตัวเองโดยผูเรียนตองมีทักษะดานการทํางานวิจัย
ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีคนความาได นอกจากนี้ ผูเรียนตองรูและสามารถเลือกใชกล
ยุทธในการเรียนไดอยางเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรูไวใชในระยะยาวมีกลยุทธในการเรียนท่ีเนนการสรางความหมายมากกวา
การทองจํา 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรูเกาและความรูใหมเขาดวยกันการเรียนรูท่ี
หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกันได 

- ความสามารถในการสรางองคความรูใหมผูเรียนท่ีมีคุณภาพจะตองรูเทาทันผูอ่ืนและสามารถเชื่อมโยง
ความรูและประสบการณของตนอันจะนําไปสูการสรางองคความรูใหม 

- ความสามารถในการประยุกตใชความรูเพ่ือแกปญหาตางๆ 
- ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน ผูเรียนท่ีมีคุณภาพสามารถสรางและพิสูจนแนวความคิด

และการกระทําของตนดวยวิธีการท่ีชัดเจน 
- ความกระตือรือรนในการหาความรูเพ่ิมเติม ผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนผูใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong Learners) 

ปจจัยสําคัญในการสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนมีความพรอม ท้ังดานสติปญญาและอารมณเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการเรียน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนมีจุดมุงหมายในการเรียน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนสามารถประสานความรูเกาและใหมเขาดวยกัน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนเรียนรูอยางกระตือรือรน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูการเลือกใช 

กลยุทธในการเรียนและการสอนข้ึนอยูกับสถานการณ หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใชกลยุทธการเรียนและ 
การสอนท่ีเหมาะสม 
 
2.5 การประเมินผูเรียน 
เกณฑคุณภาพท่ี 5 

1. การประเมินครอบคลุมถึง 
•การรับเขานักศึกษาใหม 
•การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องระหวางการศึกษา 
• การสอบกอนสําเร็จการศึกษา 

2. ในการสนับสนุนใหเกิดความสอดคลองเชิงโครงสราง ควรใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายท่ีสอดคลอง
กับผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู ท้ังหมดท่ีปรากฏอยู ใน 
ผลการเรียนท่ีคาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการและเกณฑท่ีใชในการประเมินควรมีการกําหนดลวงหนา เพ่ือ
วัตถุประสงคในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหวางเรียน และการประเมินผลสรุป 

3. การประเมินผูเรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑประเมิน  
การกระจายน้ําหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด ควรทําใหชัดเจนและสื่อความท่ี
เก่ียวของได 

4. กําหนดมาตรฐานท่ีใชในแผนการประเมินอยางชัดเจนและสอดคลองกับหลักสูตร 
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5. นํากระบวนการและวิธีการประเมินมาใชเพ่ือเปนการยืนยัน การประเมินผูเรียนมีความสมเหตุสมผล 
นาเชื่อถือ และดําเนินการโดยเท่ียงธรรม 

6. ควรระบุความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรงของวิธีการประเมินระบุเปนลายลักษณอักษรและมี 
การตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ และนําไปใชทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหมๆ ได รวมท้ังมีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลแบบใหมๆ และนําไปใชในการทดสอบเปดเผยใหผู เรียนรับรู ถึงสิทธิ์ เ ก่ียวกับกระบวนการ 
อุทธรณ 

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

5.1 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองโครงสรางกับผลสัมฤทธ์ิของผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง [1, 2] 

       

5.2 การประเมินผู เรียน 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 ผลของการ

ประเมินสงผลโดยตรงตออาชีพในอนาคตของผูเรียน ดังนั้นจึงตองดําเนินการอยางเชี่ยวชาญและคํานึงถึงองค
ความรู ท้ังหลายท่ีมีอยูในข้ันตอนการทดสอบการประเมินยังใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกสถาบันท้ังใน 
ดานประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผูเรียน การประเมินผูเรียนควรจะตอง 

•ไดรับการออกแบบใหวัดความสําเร็จตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
•สอดคลอง กับวัต ถุประสงคในการประเ มินผลวินิ จ ฉัย  การประเ มินผลระหวาง เรี ยนและ 

การประเมินผลสรุป รวมท้ังมีเกณฑในการตัดเกรดและใหคะแนนท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
•ดําเนินการโดยบุคคลท่ีเขาใจบทบาทของการประเมินความกาวหนาของผูเรียนท่ีมีตอสัมฤทธิ์ผลทางดาน

ความรูและทักษะท่ีเ ก่ียวของกับคุณสมบัติ ท่ี กําหนดไว ถาเปนไปไดการประเมินไมควรประเมินโดย 
ผูประเมินเพียงคนเดียว 

•พิจารณาถึงผลลัพธตางๆ ท่ีเปนไปไดจากเกณฑการสอบ 
•กําหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การปวย และเหตุท่ีสมควรลดหยอนผอนโทษของ

ผูเรียน 
•ยืนยันวาการประเมินมีการจัดการอยางรอบคอบและรัดกุมตามข้ันตอนท่ีสถาบันกําหนด 
•อยูภายใตการบริหารตรวจสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของข้ันตอน 
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•แจงขอมูลแกผูเรียนถึงการประเมินท่ีใชในหลักสูตรของตน วามีการทดสอบอะไรหรืออยูภายใตเง่ือนไข
การประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑท่ีใชในการประเมินสมรรถนะของผูเรียน 
 
2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
เกณฑคุณภาพท่ี 6 

1. มีการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ รวมถึง  
การสืบทอดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตําแหนง และแผนการเกษียณเพ่ือใหแนใจ
วาคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา วิจัย และบริการ
วิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและภาระงานท่ีไดรับเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพดานการศึกษา 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 และ
นําไปจัดการฝกอบรมท่ีเหมาะสมรวมถึงกิจกรรมท่ีพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองตอความตองการของบุคลากร 

9. มีการนําการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับมาใชเพ่ือกระตุนและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานท่ีไดรับการ
ยอมรับเพ่ือการพัฒนา 
เกณฑคุณภาพท่ี 6 – เกณฑยอย 

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

การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเขาสูตําแหนง การสิ้นสุดตําแหนง และ
แผนการเกษียณ)ตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา การวิจัย และการ
บริการวิชาการ [1] 
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6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 
6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและ

ภาระงานกับเกณฑมาตรฐาน และติดตามตรวจสอบขอมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซ่ึงประกอบดวย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตอเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเขา
สูตําแหนง การเลื่อนตําแหนง บุคลากรถูกกําหนดและประกาศใหทราบท่ัวกัน 
[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 บุคคลเหลานี้ตองมีความรู 

ความเขาใจในศาสตรท่ีตนเองสอน มีทักษะและประสบการณท่ีจะถายทอดความรูแกผูเรียนในขอบเขตบริบทการ
สอนของตนไดอยาง มีประสิทธิ ภ าพ และสามารถนํ าผลการประ เ มินการสอนมาปรั บปรุ ง พัฒนา 
การสอนไดอยางตอเนื่องคุณภาพของสถาบันไมเพียงแตข้ึนอยูกับคุณภาพของหลักสูตรเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีกดวย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการข้ึนอยูกับคุณวุฒิการศึกษาความเขาใจ ความ
ชํานาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีสอน ประสบการณ ทักษะการสอนรวมถึงจรรยาบรรณท่ีมีตอวิชาชีพ บุคลากร
สายวิชาการครอบคลุมถึงอาจารยท่ีสอนเต็มเวลาและนอกเวลา และผูบรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพของบุคลากร
สายวิชาการแลวสถาบันตองกําหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาการใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและ
สถาบัน โดยกําหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใชคาหนวยนับภาระงาน (Full–Time Equivalent(FTE)) และ
อัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษา 

 
หนวยนับภาระงาน (Full– Time Equivalent (FTE) 

ในการคํานวณ หนวยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรกําหนดภาระการเรียนนักศึกษา
เต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะท่ีรวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษานอกเวลา และภาระการสอน
บุคลากรของคณะตอนักศึกษานอกเวลาเปนจํานวนรอยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการมี
หลายวิธีในการคํานวณคา FTE (หนวยนับภาระงาน) และสถาบันควรกําหนดวิธีการตัวแปร และขอสมมติฐานท่ีจะ
ใช  วิ ธี หนึ่ ง ใ นการ คํ านวณคา  FTE (หนวยนั บภาระ ง าน )  คื อ  ยึ ดตน ทุนดาน เ วล า  เ ช น  
ถา 1 FTE เทากับ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห (จางงานเต็มเวลา) ดังนั้น FTE ของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีภาระงานสอน 
8 ชั่วโมงตอสัปดาหจะเปน 0.2 (8 หารดวย 40) วิธีการท่ียึดหลักการตนทุนดานเวลา สามารถนํามาใชคํานวณคา 
FTE (หนวยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาไดอีกดวย เชน ถา 1 FTE ท่ีนักศึกษาตองเขาชั้นเรียนเทากับ 20 
ชั่ ว โ มงตอสั ปดาห  ดั งนั้ น  ค าหนวยนับภาระการ เ รี ยน  FTE ของนั ก ศึ กษาภาคสมทบ 10 ชั่ ว โ ม ง 
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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) ในทํานองเดียวกันภาระการเรียนของนักศึกษาสามารถ
ใชการคํานวนคา FTE (หนวยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได เชน ถา 1 FTE (หนวยนับภาระ 
การเรียน) ท่ีนักศึกษาตองเรียน คือ 24 หนวยกิตตอภาคการศึกษา ดังนั้น คา FTE (หนวยนับภาระการเรียน)ของ
นักศึกษาท่ีเรียน 18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา จะเปน 0.75 (18 หารดวย 24) 

 
ตารางท่ี4.2 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 
(หนว ยนั บภา ร ะก าร เ รี ย น )  นั ก ศึ กษ า ท่ี ล งทะ เ บี ยน  จุ ด มุ ง หม าย เ พ่ื อ ใ ช คิ ด จํ า นว น เ ว ล า ท่ี ใ ช ใ น 
การติดตอและสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษาท่ีสถาบันคาดวาควรไดรับระบุอัตราสวนบุคลากรตอจํานวน
นักศึกษาใน 5 ปการศึกษาท่ีผานมาตามตารางท่ี4.3 
 
ตารางท่ี4.3 อัตราสวนบุคลากรตอจํานวนนักศึกษา (ระบุวิธีการท่ีใชคํานวณคา FTE- หนวยนับภาระการเรียนของ
นักศึกษา) 

ปการศึกษา 
รวมคา FTE (หนวยนับ
ภาระงาน) ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมคา FTE (หนวยนับ
ภาระการเรียน) ของ

นักศึกษา 

อัตราสวนบุคลากรตอ 
จํานวนนักศึกษา 

    
    
    
    
 
ผลงานวิจัย 

การวิจัยคือผลผลิตสําคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทตางๆ ของงานวิจัย (เชน ผลงานตีพิมพ งานท่ี
ปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เปนตน) ท่ีลุลวงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนองความตองการของผูมีสวน
ไดเสีย  บอกขอมูลประเภทและจํ านวนของการเผยแพรงานวิจัย ใน 5 ปการศึกษา ท่ีผานมา 
ตามตารางท่ี4.4 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 96 

ตารางท่ี4.4 ประเภทและจํานวนของการเผยแพรงานวิจัย 

ปการศึกษา 
ประเภทผลงานตีพิมพ 

รวม 
ตัวเลขผลงาน

ตีพิมพตอบุคลากร
สายวิชาการ 

ในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับ 

นานาชาติ 
       
       
       
       
       

 
2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑคุณภาพท่ี 7 

1. มีการดําเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแตงต้ังบุคลากรสายสนับสนุนหรือ 
การวางแผนความตองการหองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพ่ือสรางความม่ันใจวาคุณภาพและจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความตองการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีการกําหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือกในการแตงต้ัง  
การมอบหมายงาน และการเลื่อนข้ันบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีไวชัดเจน และแบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันใจวา
ความสามารถของบุคลากรเหลานั้นเปนไปตามขอกําหนด และการใหบริการนั้นตอบสนองความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาอยางมีระบบใหแกบุคลากรสายสนับสนุน และมี
การดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีตอบสนองความจําเปน 

5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพ่ือผลักดันและสนับสนุน  
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

7.1 มีการดํ า เ นินการวางแผนแตงตั้ ง บุคลากรสายสนับสนุนหองสมุด 
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         
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7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 
การยอมรับ เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ [5] 

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
คําอธิบาย 

คุณภาพหลักสูตรสวนใหญข้ึนอยูกับปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรและนักศึกษา อยางไรก็ตามบุคลากรสาย
วิชาการไมสามารถปฏิบัติงานไดดีหากปราศจากคุณภาพการใหบริการท่ีจัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึง
บุคลากรสายสนับสนุนเหลานี้ คือ บุคลากรท่ีบริหารจัดการหองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร และ
งานบริการนักศึกษาใชตารางท่ี 4.5 เพ่ือกําหนดจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีในระยะ 5 ปการศึกษาลาสุด 
 
ตารางท่ี 4.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันท่ีอางอิง) 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 
ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ 

จํานวนท้ังหมด มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรหองสมุด      
บุคลากรหองปฏิบัติการ      
บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

บุคลากรดานงานบริหารงาน
บุคคล 

     

บุคลากรดานงานบริการ
นักศึกษา (ระบุประเภทงาน
บริการ) 

     

จํานวนท้ังหมด      
 
2.8 คุณภาพผูเรียน (Student Quality) 
เกณฑคุณภาพท่ี 8 

1. มีการกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเขาเรียนและเกณฑการรับนักศึกษา
เขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและเปนปจจุบัน 

2. มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 
3. มีระบบติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ โดยมี 

การบันทึก การติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไวอยางเปนระบบ โดยมีการให
ขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาและดําเนินการแกไขขอบกพรองหากจําเปน 

4. มีการจัดการใหคําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของนักศึกษา และ 
การบริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและความรู ทักษะและความสามารถใน 
การทํางาน 
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5. การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนผลสําเร็จของคุณภาพการเรียนรูของนักศึกษานั้น ทาง
สถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม และจิตใจท่ีสามารถสรางเสริมการเรียนการสอน 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)        
 
คําอธิบาย 

คุณภาพของบัณฑิตข้ึนอยูกับคุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเขาเรียน นั่นหมายความวาคุณภาพนักศึกษาท่ี
รับเขามานั้นเปนสิ่งสําคัญการรับนักศึกษา 

- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีรับเขาในตารางท่ี 4.6 
- สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรท้ังหมดตามตารางท่ี 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 
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2.9 ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
เกณฑคุณภาพท่ี 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพท่ีใชดําเนินการหลักสูตรรวมท้ังเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพในการใชประโยชน 
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใชทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีศึกษาไดเหมาะสม 
4. มีการติดต้ังหองสมุดดิจิตอลเพ่ือปรับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยกาวหนา 
5. มีการติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคลากรและนักศึกษา 
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและโครงสรางเครือขายท่ีสามารถเขาถึงไดในพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 

โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ สํ า ห รั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร ทํ า วิ จั ย  
การบริการวิชาการ และการบริหารงานได 

7. มีการกําหนดและดําเนินการมาตราฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยรวมถึง 
การไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ 

 
เกณฑคุณภาพท่ี 9 – เกณฑยอย 
9 สิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสรางพ้ืนฐาน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใชในการเรียนการสอนและอุปกรณ (หองบรรยาย 
หองเรียน หองทําโครงการ ฯลฯ)เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือสงเสริมการศึกษา
และการทําวิจัย [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 มีการกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมสุขภาพและความ
ปลอดภัยและการไดรับสิทธ์ิหรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูท่ีมีความจําเปน
พิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
คําอธิบาย 

ขอกําหนดเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานนั้นควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร นอกจากนี้สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เชน การเรียนการ
สอนควรจัดใหอยูในกรอบของความยืดหยุนหากจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมเล็ก ควรจัดสรรทรัพยากรการ
เรียน เชน เครื่องคอมพิวเตอรชองทางการเขาถึงระบบการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทรัพยากรหองสมุด ฯลฯ ให
เพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและบุคลากร 
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2.10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
เกณฑคุณภาพท่ี 10 

1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาจากคําแนะนําและขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา ศิษย
เกา และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองคกรวิชาชีพตางๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเปน
ระยะๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหดีข้ึน 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เพ่ือสรางความม่ันใจวากระบวนการเหลานั้นสอดคลองและเปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

4. ใชผลผลิตท่ีไดจากงานวิจัยมาสงเสริมการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ (หองสมุด 

หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) 
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีไดรับรวมถึงขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย

เกา และผูใชบัณฑิต เพ่ือนํามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 

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

10.1 ใชความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเปนขอมูลใน 
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร[1] 

       

10.2 สรางกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการประเมินและ
ปรับปรุงใหดีข้ึน [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
นักศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือยืนยันความสอดคลองและความเหมาะสมตามท่ี
กําหนดไว [3] 

       

10.4 ใชผลผลิตท่ีไดจากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนใหดีข้ึน [4]        
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุ ง คุณภาพงานบริการและสิ่ ง อํานวย 

ความสะดวกตางๆ (หองสมุด หองปฏิบัติการสิ่งอํานวยความสะดวก 
ดานสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับขอมูลปอนกลับเพ่ือรวบรวม
ขอมูลท่ีไดรับและขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และผูใช
บัณฑิตอยางเปนระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
 
คําอธิบาย 

การสงเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 
•ความรู ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 
•สภาพแวดลอมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมท้ัง 
•คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 
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การสงเสริมคุณภาพถือเปนการเริ่มตนวางแผนการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการประกันคุณภาพ
และการปรับปรุง ซ่ึงมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

มีการสรางและการรักษาความม่ันใจและความเชื่อถือแกนักศึกษาและผู มีสวนไดสวนเสียใน
ระดับอุดมศึกษาผานการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมท่ีทําใหม่ันใจวา
หลักสูตรนั้น ไดรับการออกแบบท่ี ดี  มีการ กํา กับดูแลและการตรวจสอบเปนประจํ า เ พ่ือรับประกัน 
ความสอดคลองและคุณภาพท่ีใช 

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

 
2.11 ผลผลิต 
เกณฑคุณภาพท่ี 11 

1. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา (เชน อัตราการสําเร็จการศึกษา 
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทํา ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตร
ควรบรรลุตามผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง (expected learning outcomes) ท่ี ต้ังไว และสนองตอ 
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) 

2. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทํางานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหลานั้นตอง
ตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษยเกา  
นายจาง ฯลฯ ท่ีมีตอคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุมคนเหลานี้มีความพึงพอใจตอคุณภาพของหลักสูตร
และบัณฑิต 

 
เกณฑคุณภาพท่ี 11 –เกณฑยอย 
11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราของ
การออกกลางคันเพ่ือใชในการปรับปรุง [6] 

       

11.2 มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบ
การศึกษาเพ่ือใชในการปรับปรุง 

       

11.3 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงการไดงานทําของบัณฑิตเพ่ือใชใน 
การปรับปรุง 

       

11.4 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทําวิจัยของ
นักศึกษาเพ่ือใชในการปรับปรุง 

       

11.5 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผูมีสวนได 
สวนเสียเพ่ือใชในการปรับปรุง 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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คําอธิบาย 

ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไมเพียงแตประเมินคุณภาพของ
กระบวนการเทานั้นตองประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตดวยในการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง อัตราการสําเร็จการศึกษาและ
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา และการไดงานทําของบัณฑิต ท้ังนี้
งานวิจัยก็ถือไดวาเปนผลผลิตท่ีสําคัญของกระบวนการดังกลาว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษา 
ควรเปนงานวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลังจากวิ เคราะหปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตแลว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห 
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลท่ีรวบรวมไดควรนํามาวิเคราะหและเทียบเคียงเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร คุณภาพ
ของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 
 
อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  

ตารางท่ี4.8 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 4
ขึ้นไป 

         
         
         
 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN – QA จะมีเกณฑการวัด 7 ระดับเพ่ือใหมหาวิทยาลัยและ 
ผูประเมินใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพวามีความกาวหนามากนอยถึงระดับใด โดยใชเกณฑ 7 
ระดับ ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 
 
 

คะแนน คําอธิบาย 

1 คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน 
ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน 
คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ เนื่องจากมีขอมูล เอกสาร และหลักฐานไมเพียงพอใน 
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คะแนน คําอธิบาย 

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 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการ ในระดับคณะ จํานวน 
19 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเภทตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

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

1.6การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
 1.8 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางสรรคนวัตกรรม 
ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของหลักสูตร ท่ีมี

นั ก ศึ ก ษา มี ส วน ร ว ม / ส ร า ง ส ร ร ค
นวัตกรรมท่ีรอยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
ผลลัพธ รอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงานทาง

วิชาการ  
2.4 งานวิจัยงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
ผลลัพธ ค า ค ะ แ น น ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น

ผลงาน วิ จั ยหรื อ ง านสรา งสรรค ท่ี
นําไปใชประโยชนตอชุมชนของจํานวน
งาน วิ จัยและงานสรางสรรค หรื อ
นวัตกรรมท้ังหมด ท่ีรอยละ30 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา
อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสัมพันธกับชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชน
เปาหมาย ท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ต อ เ น่ื อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสัมพันธกับชุมชนกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20 

4. ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน
ไทย 
 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเภทตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 
5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธ กิจ กลุมสถา บัน  และ
เอกลักษณของคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
 

6. ดาน 
อัตลักษณของ
บัณฑิต 

6.1 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA 
สอดคลองกับบริบทหรืออัตลักษณของ
แตละคณะ 

ผลลัพธ คารอยละของอาจารยของ
โครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตาม
วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) 
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องคประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี เนนผู เรียนเปนสํา คัญดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเ ก่ียวของกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด
ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน
การสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบันตลอดจนการสงเสริม
มรรถนะ และทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล และการมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
 
ตัวบงชี้จํานวน 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 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได = 
 
 
หมายเหตุ 

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ีแตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆในตัวบงช้ีน้ีให
ครบถวน 
 
  

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี
ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 –5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 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
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมี คุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารย
บรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเ ก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(นับตามเกณฑ สกอ.) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย 
ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง
สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง0 –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 
 มหาวิ ทยาลั ยควรจัดบริ การดานตางๆ ใหนั ก ศึกษาอยางครบถวน ต้ังแตการให คําปรึ กษา  
ท้ังดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษา
ตอการบริ ก ารจั ดหาง าน  แหลงขอ มูลการฝกประสบการณวิ ช าชีพ  กา ร เตรี ยมความพรอม เ พ่ื อ 
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษย
เกา  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 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
นั ก ศึกษา  หมาย ถึ ง กิจกรรม เสริ มหลั กสู ต ร ท่ี ดํ า เนิ นการ ท้ั ง โดยสถา บันและโดยองคกรนั ก ศึกษา  
เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาส ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน 
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2.  ในแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดํา เนิน กิจกรรมท่ีสงเสริม คุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวนและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดวย 

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

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล 

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

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 เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ให
ผู เรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เ พ่ือพัฒนาตนเอง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
นโยบายหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการพิเศษดานการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามนโยบายซ่ึงจะ
นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
 2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของหลักสูตร โดยผาน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในป
ถัดไป 
 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 

3ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

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

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค
นวัตกรรมเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพ่ือการบูรณาการศาสตรตางๆ สามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวย 

- ระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 
 2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของหลักสูตร  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน
ดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในป
ถัดไป 
 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  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 114 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8  รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลลัพธท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตร
จึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตรตางๆ
ท่ีเปนงานพัฒนาท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 
  
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม ท่ีกําหนดใหคะแนนเต็ม 
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 เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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องคประกอบที่ 2การวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและความ
พรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกสถาบันจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย 
ดั ง นั้ น ส ถ า บั น จึ ง ต อ ง มี ผ ล ง า น วิ จั ย / น วั ต ก ร ร ม  ท่ี ส ร า ง อ ง ค ค ว า ม รู ใ ห ม ห รื อ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช 
องคความรูใหม เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการ
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 
 
ตัวบงชี้จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือ
ชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
 - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ
 หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง 

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(Visiting   Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3– 4ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนน
ของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ท่ี
สําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 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. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆไมใชจํานวนเงินท่ี

เบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก 

การตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผู
รวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุน 
โดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยูใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผาน
การประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือ
หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปน

คะแนนระหวาง 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 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 
 คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหหนวยงาน
ตนสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 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 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนร ู
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  กรณีศึกษา 
   ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟตแวร 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

หมายเหตุ 
1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ เมื่อ

ไดรับการตอบรับและตี พิมพแลว การตี พิมพตองตี พิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู ในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

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

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมี
ประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารยประจํา
ท่ีนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยไดรับการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
เกณฑการประเมิน 

การแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมตอจํานวนงานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 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 หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชนอาจนับคะแนนซํ้าไดในกรณีตางชุมชนในปท่ีรับการ

ประเมิน กรณีท่ีมีการนําไปใชประโยชนแตละชุมชน ตองมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
3.สําหรับงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเคยถูกนําไปใชประโยชน สามารถนําไปใชในการประเมินในปถัดไปได 

โดยงานวิจัยดังกลาวตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาตอยอดอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบที่ 3การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและ
ภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได เพ่ือใหชุมชน
นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบงชี้จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํ านวนชุมชนเปาหมาย ท่ี ไดรั บการ พัฒนาอยางตอ เนื่ อ งตามแผน เสริ มสราง

 ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การบริการวิชาการแกทองถ่ิน ชุมชน และสังคมเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยซ่ึงพึงมี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการท่ี
ชัดเจนเพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการติดตาม กํากับ 
สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมาย เพ่ือ
พัฒนาความเขมแข็งของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีสวนรวมกับสถาบันและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับบริบท 
ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ตามศาสตรพระราชา หรือ
ตามแนวพระราชดําริ 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ตาม
ศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริและแผนการนําไปใชประโยชน ท่ีมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. ดําเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมท่ีกําหนดไวตามขอ 
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 

5ขอ 
 
  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 125 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2   จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
 ความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดเปาหมาย 
การพัฒนาไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏการจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษา
ความตองการของกลุมเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 
จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 
 จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

x 5 
รอยละจํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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องคประกอบที่ 4ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน
เฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสู 
การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือ
สรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอดและ
สรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. มีการสงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกํากับติดตามใหหนวยงานมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 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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องคประกอบที่ 5การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับดูแล
การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ สถาบันจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบงชี้จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของคณะ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือให
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  
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 และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการดํา เนินพันธงานตามกิจหลัก แตละคณะจํา เปนตองมีการจัด ทําแผนเ พ่ือกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหาร ท้ัง 
ดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทาง
วิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและตรวจสอบได 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและและพัฒนาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกล
ยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

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

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิมอยางนอย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ งของ 
การบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย 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  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

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 – 4ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1  การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลอง 

   กับบริบท หรืออัตลักษณของแตละคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลองกับบริบท หรืออัตลักษณ
ของแตละคณะ โดยนักศึกษายึดหลักการและกระบวนการทํางานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เปน
แกนกลางเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความฉลาดในการบริหารจัดการของนักศึกษา สอดคลองตามท่ีมหาวิทยาลัยได
กําหนดอัตลักษณไว วา “บัณฑิตยอมฉลาดจัดการ” 

เกณฑมาตรฐาน 
 ในระดับคณะสามารถคิดคะแนนได โดยการแปลงคารอยละของโครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตามวงจร
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับรอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยของโครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 จํานวนโครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตาม PDCA 
 x 100 

 จํานวนโครงการของนักศึกษาท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตาม PDCA 

x 5 
คารอยละที่ไดคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ 
1. จะตองเปนโครงการท่ีนักศึกษาเปนเจาของโครงการ 
2. การดําเนินโครงการจะตองใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินการ 
3. จะตองมีเลมสรุปโครงการ 
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บทที่ 6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 
ระดับสถาบัน ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการในระดับ
สถาบัน จํานวน 21 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6.1 จําแนกตัวบงชี้และแนวทางการประเมินตามองคประกอบ ระดับสถาบัน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเภทตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

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

1.6การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1 . 7กา รส ง เ ส ริ ม สม ร รถนะและ ทักษะ 
ดานดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.8หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละของ
หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวม/สรางสรรค
นวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค 
และนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
ผลลัพธ รอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงานทาง

วิชาการ  
2 .4  ผลงาน วิ จัย  ง านสรางสรรค หรื อ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวน ผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคตออาจารยประจําหรือ
นักวิจัยของสถาบันท่ีรอยละ 30 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชน 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละของ
จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา
อย า ง ตอ เ น่ื อ ง ต ามแ ผน เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสัมพันธกับชุมชนของทุกคณะ 

4. ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน
ไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลลัพธ ผลรวมของผลการประ เมิ นผลลัพธ 
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยของทุกคณะ 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเภทตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 
5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ 
การทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

6. ดาน 
อัตลักษณของ
บัณฑิต 

6.1 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA 
สอดคลองกับบริบทหรืออัตลักษณ
ของแตละคณะ 

ผลลัพธ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 
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องคประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
ประกอบดวยการมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน
การสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
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 ในตัวบงช้ีน้ีให
ครบถวน 
 
  

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
 จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีสถาบันรบัผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  
รอยละ 40 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมคุีณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมี คุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารย
บรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเ ก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(นับตามเกณฑ สกอ.) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย 
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง 
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง
สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
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 ใหนักศึกษาอยางครบถวนต้ังแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ
และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการบริการ
จั ด ห า ง า น  แ ห ล ง ข อ มู ล ก า ร ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ วิ ช า ชี พ  ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม เ พ่ื อ 
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีจําเปนแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา  
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 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
นั ก ศึกษา  หมาย ถึ ง กิจกรรม เสริ มหลั กสู ต ร ท่ี ดํ า เนิ นการ ท้ั ง โดยสถา บันและโดยองคกรนั ก ศึกษา  
เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน 
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและอัตลักษณท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

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

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

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 เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ให
ผู เรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เ พ่ือพัฒนาตนเอง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
น โ ย บ า ย ห นึ่ ง ท่ี สํ า คั ญ  คื อ  ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
ดวยโครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให
เปนไปตามนโยบายซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 
 
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 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งท่ีสะทอนความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในการนํา
เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรูการแกไขปญหา การสื่อสาร 
ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยางตอเนื่องตัวบงชี้
นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีท่ี
สอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
ในปถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล (IC3 หรือเทียบเทา) ไมนอยกวา 
รอยละ 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 
จึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร
ตางๆท่ีเปนงานท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษา
มีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ** 

 
 จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลยั 

 
หมายเหตุ 

เปนผลรวมคะแนนประเมินในตัวบงช้ีท่ี 1.8 ระดับคณะ  
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องคประกอบที่ 2การวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและความ
พรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกสถาบันจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหม เพ่ือ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
 
ตัวบงชี้จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

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

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือ
ชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
 - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนยเครื่องมือหรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(Visiting 
Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 

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 

ปจจัยสํา คัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย 
คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและ
จุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปนตัว
บงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 
 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. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆไมใชจํานวนเงินท่ี

เบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ 

ตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวน 
ผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย
ประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยูใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผาน
การประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือ
หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปน

คะแนนระหวาง 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 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 
 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงใหหนวยงาน
ตนสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 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 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนร ู
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  กรณีศึกษา 
   ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟตแวร 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

หมายเหตุ 
1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ เมื่อ

ไดรับการตอบรับและตี พิมพแลว การตี พิมพตองตี พิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู ในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

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

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมี
ประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย
ประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดย
ไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจํา 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวน (ชิ้น) ผลงานวิจัยงานสรางสรรค 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 3การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายใน
และภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได เพ่ือให
ชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบงชี้จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชน ใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ไดแก ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน 
ท่ีสอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัย
ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 
 2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 4.ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ
ทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
 5.มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 
 6.เกิดชุมชนตนแบบดานการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ท่ีมีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบ 
รวมในการพัฒนาอยางนอย 1ชุมชน  
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  ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไวใน
แผนการจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมายและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 
จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 
 จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

x 5 
รอยละจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพฒันาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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องคประกอบที่ 4ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน
เฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสู 
การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือ
สรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนน
ของสถาบัน เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน  

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอดและ
สรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

4 .  กํ า กั บ ติ ดตาม ให มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน  แล ะประ เ มิ นคว ามสํ า เ ร็ จ ต าม ตั ว บ งชี้ ข อ ง แผ น 
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารสถาบัน 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 
7.  มี ผล ง านการสร า งแหล ง เ รี ย นรู ห รื อ ชุ มชนตนแบบ  หรื อ อ งคคว ามรู ห รื อนวั ตกร รม 

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม  
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 
 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ
มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน  
 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ
มูลคาเ พ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผู เรียน ครอบครัว  ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
มีการจัดทําฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 
 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม
ใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
หมายเหตุ 
 ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินน้ันอยางเปนระบบ 

- เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 
 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จํานวนองคความร ู

2 เรื่อง 
จํานวนองคความร ู

3 เรื่อง 
จํานวนองคความร ู

4 เรื่อง 
จํานวนองคความร ู

5 เรื่อง 
จํานวนองคความร ู

6 เรื่อง 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 158 

องคประกอบที่ 5การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับดูแล
การทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบงชี้จํานวน 4  ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

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

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางานเพ่ือให
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ  
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  
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 และ
เอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม  

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการจัดทําแผน
เ พื ่อ กําหนดท ิศทา งการพัฒนาและการดํา เนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมี 
การบริหาร ท้ังดานบุคลากร การเ งิน ความเสี่ ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เ พ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึง 
ความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและ
ตรวจสอบได 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผน 
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผน
กลยุทธ 
 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ 
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 –4ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตามและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงาน 
ในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 
หมายเหตุ  

คณะท่ีไดดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมี
การประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลในตัวบงช้ีน้ีให
ครบถวน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
หนวยงานในสถาบัน โดยมีการดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวา
การประเมินคุณภาพเพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอน
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของ
คณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
 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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ตัวบงช้ีท่ี 6.1  การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลอง 

   กับบริบท หรืออัตลักษณของแตละคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลองกับบริบท หรืออัตลักษณ
ของแตละคณะ โดยนักศึกษายึดหลักการและกระบวนการทํางานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เปน
แกนกลางเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความฉลาดในการบริหารจัดการของนักศึกษา สอดคลองตามท่ีมหาวิทยาลัยได
กําหนดอัตลักษณไว วา “บัณฑิตยอมฉลาดจัดการ” 

เกณฑมาตรฐาน 
 ในระดับคณะสามารถคิดคะแนนได โดยการแปลงคารอยละของโครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตามวงจร
การบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับรอยละ 80 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

คะแนนท่ีได =  
คะแนนรวมของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
จํานวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 
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บทท่ี 7 

แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให
เหมาะสม กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของใน
ระดับชาติดวย เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ
เอกลักษณของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกลาว อยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ โดย
ท่ีมีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร / ผูเก่ียวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวน
รวม เม่ือครบหนึ่งปการศึกษา ก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพ่ือ
นําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผล
ใหสถานศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ไดกําหนดให
รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของการจัดทํารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 สวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลอง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร 
 1.1 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 
  องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
  องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
  องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 
 องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนินการให
เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ มี 1 ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใด
เกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน“ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการ
ดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตาม มาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของ
หลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ตอไปนี้ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

 

ไมผานองคประกอบท่ี 1 

 

ผานองคประกอบท่ี 1 

ประเมินองคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉล่ีย
ของตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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ซ่ึงการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง  หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00   หมายถึง  หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 
       คุณภาพตามคะแนนท่ีได  ดังนี้ 

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

 
 แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไม
ตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 
เก่ียวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.1 องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน และตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบระดับหลักสูตร 

องคประกอบ คะแนน
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
I P O คะแนน

เฉล่ีย 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อทุ

กต
ัวบ

งชี้
ใน

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 2 - - 2.1,2.2   

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

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบงชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย =  
คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี้ 

13 
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – 6 
จุดเดน 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
 
ตารางท่ี 7.2 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

องคประกอบ คะแนน
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
I P O คะแนน

เฉล่ีย 

0.02 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อทุ

กต
ัวบ

งชี้
ใน

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - 3.1,3.2 
5.1,5.3 

6.1 

2.1,2.2 
3.3,5.4 

  

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

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 1 –มาตรฐานท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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 1.2 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 
  มีเกณฑการพิจารณาจํานวน 11 ขอ แตละขอจะมีเกณฑการวัด 7 ระดับ และกอนการ
ประเมินดวยเกณฑ AUN – QA หลักสูตรจะตองประเมินองคประกอบ การกํากับมาตรฐาน ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ มี 1 ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนน”เปนศูนย” หาก
หลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN – QA ตอไป 
 
ตารางท่ี 7.3 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบ AUN – QA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11 ขอ 

เกณฑ
ท่ี 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
I 

 

P O รวม 1 ไมเพียงพอตองปรับปรุงเรงดวน 
2 ไมเพียงพอจําเปนตองปรับปรุง 
3 ไมเพียงพอตองปรับปรุง 
4 เพียงพอตามความคาดหมาย 
5 ดีกวาความคาดหมาย 
6 ดีมากเปนแนวปฏิบัติท่ีดีได 
7 ดีเยีย่มเทียบเทาระดับสากล 

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

5.4,5.5 
-   

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

6.7 

- -   

7 5 7.1,7.2,7.3 
7.4,7.5 

- -   

8 5 8.1,8.2,8.3 
8.4,8.5 

- -   

9 5 9.1,9.2,9.3 
9.4,9.5 

- -   

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

-   

11 5 - - 11.1,11.2,11.3 
11.4,11.5 
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รวม 50 22 23 5   
ผลการประเมิน      

 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา เกณฑท่ี 1 –เกณฑท่ี 11 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบ การ
บริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปนปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดัง
ตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.4 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบระดับคณะ 

เกณฑ
ท่ี 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
ตารางท่ี 7.5 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ 

มาตร 
ฐานท่ี 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

 

 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน 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 กระบวนการและผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนา ตามตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.6 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบระดับสถาบัน 

เกณฑ
ท่ี 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบงชี้ท่ี 5.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางท่ี 7.7 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับสถาบัน 

มาตร 
ฐานท่ี 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 18 3 10 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบงชี้ท่ี 5.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
 สถาบันควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวยตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก ก 
แนวทางในการประเมินตัวบงช้ี 
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ภาคผนวก 
แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจําท่ีมีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

2 เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพ้ืนฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลท่ีใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด มีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ีจําเปนตอการ
เรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา
แบบมีเง่ือนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันตํ่า เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติ
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
และคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู
ดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาท่ีรับเขาตอผูสมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.2 
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตอ
อาจารยท่ีปรึกษาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

2 อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพ่ือ

การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน) 
5 อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ

ดานอ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงท่ีจะออก

กลางคัน หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ 
7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษา

การทําวิทยานิพนธท่ีเพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

10 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความ

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

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

พัฒนา ใหไดสาระความรู ทักษะ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมา

ชวยสอน หรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ  
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แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.3 
1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร  
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา  
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ

การวิจัย ท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง  
 
แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4.1 
ระบบการรับอาจารยใหม 
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารย 

ท่ีมีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางาน 
ตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวนท่ีไมตํ่า
กวา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  

ระบบการบริหารอาจารย 
4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ตามเปาหมายท่ีกําหนด  
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดาน

อัตรากําลัง ดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)  

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ีมีศักยภาพใหคงอยู
กับ สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผน
อัตรากําลัง แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาตอ/ เกษียณอายุ อ่ืน ๆ ตามบริบท  

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันตองมี
วิธีการ บริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมี
อาจารย สมดุลกับภาระงาน เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวของกับ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

9 การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ  
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
12 ระเบียบท่ีโปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร  
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน  
14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ  
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
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16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
เพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต  

17 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร  
19 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ 

อาจารย 
21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/

หลักสูตร  
22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติท่ีสูงกวากําลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยท่ีตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย 
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4.3 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร  
3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  
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แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ

ผาน การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษา

ไดเรียน  
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ

ตองการของผูใชบัณฑิต  
4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกวางขวาง

ครบถวน ในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกัน
ระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู  

5 เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมีความซํ้าซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร  

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน  
8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด  
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาท่ีกําหนดใน

หลักสูตร  
10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกล มีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินท่ีเปน มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเปนจุดเนน วิชา

การศึกษาท่ัวไปท่ีสรางความเปนมนุษยท่ีเตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต  
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ี

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุมครบถวน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความท่ีซับซอน มีจุดเนน  
15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ

ของสังคม  
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ

ระดับของหลักสูตร  
17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซ้ึงและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ

ปริญญาโท 
แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.2 
การวางระบบผูสอน 
1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึง
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สาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน)  
2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรับ

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร 
นักศึกษาควรไดเรียนกับ อาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา)  

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

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

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยท่ีมี
คุณสมบัติท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษาเทา
เทียมกัน  

6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการ

ใหคําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
8 การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาท่ี

เหมาะสมกับ หัวขอวิทยานิพนธท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยท่ีจะควบคุม
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ. 
กําหนด  

10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง  
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  
12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา  
13 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ 

ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองมีกอน

เขา โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการเรียนรู/การ

ทํางาน/ การประกอบอาชีพ  
16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการ

พูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริม
การเรียนรูดวย เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning)  

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การ
เผยแพรผลงาน)  

18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน  
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  
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20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเชน online learning  
21 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ

อาจารย 
23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/

หลักสูตร  
24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  
ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนักศึกษา  
26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา การสอดแทรก

ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของ
นักศึกษา 

27 การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถามี)  
28 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยท่ีปรึกษา (ถามี)  
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
31 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอน

ท่ีเนน ปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  
32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มท่ี ใหความสําคัญกับ

พฤติกรรมการ ปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 
33 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา  
35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่งครั้ง

ตอภาคการศึกษา  
36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก  
37 มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานขอมูลท่ี สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
38 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารท่ีไมมี

คุณภาพ  
39 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมี

โอกาสไดรับทุนสนับสนุน  
40 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ ม  ีVisiting Professors ท่ีมาชวย

สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ  
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แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.3 
1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม  
2 น้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ)  
3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

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

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการ
เรียนรู  

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

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง

กับท่ีเกณฑท่ีนักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันต้ังแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชใน
การการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะ
ของรายวิชา)  

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

มคอ.7  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน 

ชัดเจน  
11 ขอมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ  สาร

นิพนธได 
12 วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการ

วิจัยท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสาร ซ่ึงเปนท่ียอมรับ
ในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู)  
2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการ

เรียนรู วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางาน

รวมกัน  
4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษา

สามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเม่ือสถาบันมีความพรอมและกําหนดความคาดหวัง

สูงกวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกําหนดท่ี
พึงมีของหลักสูตร ปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย  
8 มีหองทํางานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย  
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก ข 
คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 
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คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประเด็น คําช้ีแจง/คําอธิบายเพ่ิมเติม 
เพ่ิมเติมนิยามศัพท คําวา
“แนวโนม (Trends)” 
โดยใชนิยามกับท่ีปรากฏ
ในหนังสือเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือ การดําเนินงานท่ีเปน
เลิศ ฉบับป2558 – 2561 

“แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทาง
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผล
การดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการดําเนินการของสถาบัน
ตามลําดับเวลาโดยท่ัวไป การแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอย
สามจุด (ไมรวมคาคาดการณ) ท้ังนี้ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูล
มากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนม ระยะหางระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับ
รอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมีการวัดถ่ีข้ึนในขณะท่ี
รอบเวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมาย
ไดชัดเจน” 

แนวทางการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการเปนประจําทุก
ป 

หลักสูตรสามารถแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของ สกอ. 
และเปนคนกาวทันความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได และ
รายงานผานระบบ CHE QA ONLINE 

แนวทางการดําเนินการ 
กรณีหลักสูตรท่ีขอปด
ดําเนินการ หรืองดรับ
นักศึกษา หรือ ไมมี
นักศึกษามาสมัครเรียน 
หรือ หลักสูตรท่ีผานความ
เห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแลว แต 
สกอ.ยังไมพิจารณาใหการ
รับทราบ 

 กรณีหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตอง
แจงใหสกอ.รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจํา
หลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ีอาจารยประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียน
การสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
ยังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมิน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ีเก่ียวของ เฉพาะตัว
บงชี้ท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจากการ
ประเมินเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ ท้ังนี้ 
การประเมินตนเองดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือ
สถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการ
ดําเนินงาน ในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการ
ประเมินเทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA ONLINE 

 กรณีหลักสูตรท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแลว ตอง
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรดวย เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวสามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตั้งแตไดรับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดใหเรียนในหลักสูตรถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตร ดังนั้น จึงไมตองประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแยกเปน
อีกหนึ่งหลักสูตร 

หลักในการพิจารณา การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตร ท่ีเนน
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สําหรับตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรท่ีเปนตัว
บงชี้กระบวนการ (3.1, 
3.2, 4.1,5.1, 5.2, 5.3 
และ 6.1) 

กระบวนการเพ่ือใหผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการคือ หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธซ่ึงแสดง
คุณภาพท่ีตองการจากกระบวนการท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ี
นําไปสูผลลัพธท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานท่ีเทียบ
กับผลลัพธท่ีกําหนด หากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามท่ีตองการใหอธิบายวามีการ
ปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ (หมายเหตุ: ให
พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอยและ
กรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
การนับจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร คําวา 
“ตลอดระยะเวลา” 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2558 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรอยู
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซ่ึงท่ีประชุมไดใหหลักการวา การลาศึกษาตอ/
ลาออกของอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรคน
ใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการ
แตงต้ังใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัยโดย
อยูในข้ันตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการ
ดําเนินการใหมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรท่ี
มีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ท่ีเปดสอน 

การพิจารณาวาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ให
พิจารณาการแบงสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 

 กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

ภาระงานของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548ขอ 10.1 ระบุไววา “อาจารยประจํา 1 คนใหเปนท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 
คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน” 
ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมีอํานาจสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมีศักยภาพพรอม
ท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบเปนรายไป แตท้ังนี้อาจารยประจํา 1 คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไมเกิน 10 คน และการขยายจํานวนนักศึกษาในกรณีนี้
ใชไดเฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทานั้นไมนับรวมการคนควาอิสระ 

 การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยมีสัดสวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน 
ตอนักศึกษา 5 คน 

 การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ กําหนดสัดสวน



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 187 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน 
 การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพเทานั้น 
การดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2558 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การ
ดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ) ของ ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ในองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มาเปน
เง่ือนไขในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ “ไมผาน” การกํากับมาตรฐาน 
การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอใหยึดตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ขอ 3 ระบุวา 
“ใหถือวาตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัว
บงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซ่ึงแตละหลักสูตรมีอิสระในการ
กําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัว
บงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค
กําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม 
ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งตอไป” 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัว
บงชี้ 2.1 ดวยแมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตามโดยนําผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผานมาใชประกอบการประเมิน 

 กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การ
ประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว 
สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มี
นักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษา
ไทยจํานวน 10 คนเปนฐานท่ี 100 % 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท
หรือปริญญาเอก) ผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญา

การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ี
ไดรับการตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับ
การตอบรับ (Accepted) 

 กรณีวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวาสารทางวิชาการ
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เอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสภาสถาบันอุดมศึกษาได
พิจารณาและใหความเห็นชอบแลว สถาบันอุดมศึกษาตองแจงใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบดวย จึงจะสามารถนับผลงานท่ีตีพิมพในวารสารดังกลาว
ไดท้ังนี้ ประกาศฉบับดังกลาวสามารถนํามาใชไดถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และ
ใชไดเปนการเฉพาะสถาบันเทานั้น 

ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงาน
ทํา 

กรณีหลักสูตรใหม ไมตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จ
การศึกษาสําหรับหลักสูตรปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 
2.1 และ 2.2 ดวยเนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ขอใหดูเจตนารมณของหลักสูตร วาตองการนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติอยางไร และ
จัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 
มคอ.2 ท่ีไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 

 “การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนท่ีมี
นัยสําคัญ ไมไดเนนท่ีปริมาณหรือจํานวนขอรองเรียน 

 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอกระบวนท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงท่ี 3.1 และ 
3.2 

 อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบ
ดวย จํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การ
เสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอย
ละของจํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

 การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุนตัวอยางการคํานวน
หลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา จํานวน
รับเขา 

1 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 2 

จํานวนท่ี
ลาออก

และคัดช่ือ
ออก 

สะสมถึง
ส้ินป

การศึกษา 
3 

2560 2561 2562 

2557  x    
2558   x   
2559    x  

อัตราการสําเร็จการศึกษา  
 
= 
 

2 
X100 

1 
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อัตราการคงอยู 
 
= 
 
 

(1 – 3) 
X100 

1 

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

การบริหารและการพัฒนาอาจารยใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรเทานั้น 
 กรณีผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ใหดู

จากรายชื่อผูวิจัยท่ีปรากฏในสัญญาวาจาง 
 พิจารณาจากผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดป

การศึกษานั้นๆโดยไมตองนําระยะเวลาในการประจําหลักสูตรมาพิจารณา 
 กรณีอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีใชอาจารยประจํา

หลักสูตรชุดเดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับไดท้ัง 2 หลักสูตร 
 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําท่ีอยูคนละคณะ / สถาบัน ให

พิจารณาดังนี้ 
 - ในระดับหลักสูตรใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรตามท่ี
ทําหนาท่ีอาจารยประจําหลักสูตร 
 - ในระดับคณะ ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําสังกัดคณะนั้น 
 - ระดับสถาบัน ใหนับเปนผลงานเดียว แตถาอยูคนละสถาบันก็นับตาม
สถาบันท่ีสังกัดของทุกคน 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย 

ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย ใหพิจารณาความพึงพอใจ
ของอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 คนท่ีไดทําหนาท่ีประจําหลักสูตร เปนการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอกระบวนการท่ีได
ดําเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตางๆ ในตัวบงชี้ท่ี 4.1 

 อัตราการคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวา
มีการเปลี่ยนแปลงในแตละป ต้ังแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ท่ีไดรับการอนุมัติ/
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการ 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานหรือไม ควรดูท่ีเนื้อหาสาระรายวิชาท่ีเปดสอนวาทันสมัย เหมาะสม
กับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไมจําเปนตองเปนโครงการ
เดียวกับท่ีอยูในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แตใหดูเจตนารมณ
วาเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไวดังนี้ 
 ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของ



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 190 

รายวิชารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชารายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย 
สามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ไดท้ังนี้ ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6และ มคอ.7” 
 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษา
สามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซ่ึงแต
ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1 – 6 ของ
แตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ี
สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้
เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถ
กระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป” 

 ในประเด็นตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน คําวา 
“อาจารยใหม” ใหหมายถึงอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเพ่ิงยายเขามาอยูใน
หลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาท่ีมาจากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนก็ถือวา
เปนอาจารยใหม 

 ในประเด็นตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหมท่ียังไมมีบัณฑิตไมตองประเมิน
ประเด็นนี้แตหากเปนหลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็นนี้ดวย 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

 ใหหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตรใหชัดเจน ไม
ตองพิจารณาสิ่งสนับสนุนท่ัวไป เชน หองเรียน เครื่องฉาย LCD เปนตน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ในการคํานวณคาคะแนน หากหลักสูตรใชระบบอ่ืนท่ีไมใชของ สกอ. ไมตอง
นํามาคํานวณท้ังตัวต้ังตัวหาร 

 ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน (แมวาจะเปนหลักสูตรท่ีขอปด
ดําเนินการแลวแตยังมีนักศึกษาคงคางอยู) ใหนํามาคํานวณดวยท้ังตัวต้ังและ
ตัวหาร โดยใชเฉพาะตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของเทานั้น 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
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ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ในการประเมินเกณฑขอ 5-6 ถามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแลว คณะก็ไมตอง
ทําอีก แตควรเขียนวาคณะทําอะไรบางเพ่ือใหเปนไปตามระบบท่ี
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ในการคิดคะแนนระดับคณะ ใหคิดแยกกลุมสาขากอนแลวนํามาคํานวณเปน
คะแนนเฉลี่ย 

 กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ใหรวมคะแนนของทุกคณะหารดวยจํานวน
คณะ 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

 คําวา “แผนการใชประโยชน” แผนการใชประโยชนอาจจะระบุไวในแผนหรือ
ในโครงการก็ได แตขอใหดูเจตนารมณวามีการตอยอดการดําเนินงานโดยมีการบูร
ณาการกับงานอ่ืนๆ และมีการวางแผนหรือมีแนวทางท่ีจะนําไปใชประโยชน 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 4.1 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
และทองถ่ินไทย 

 การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน ใหดูตามเจตนารมณของวัตถุประสงคของแผนเพ่ือใหเกิดการด าเนิน
กิจกรรมใหมีความเหมาะสม 

 ชิ้นงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาติไมไดหมายความวาเปน “การสรางมาตรฐาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ” 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหาร
ของคณะ/สถาบันเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ/
สถาบัน 

 คําวา “การกระทําท่ีขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากขอมูลเชิงประจักษ 
ท่ีสะทอนจากการฟองรอง รองเรียน (ถามี) ท่ีไดขอสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ
แลววาไดมีการกระทําเชนนั้นจริง ไมใชเปนเพียงการรายงานประสิทธิภาพและ
ความโปรงใสในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น 

 คําวา “การบริหารความเสี่ยง” เปนการระมัดระวังสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ใหพิจารณาจากภาพรวมของความเสี่ยง ไมตองตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท 
ซ่ึงเจตนารมณของเกณฑขอนี้คือ เพ่ือประเมินมาตรการท่ีไดดําเนินการตาม
แผนการจัดการความเสี่ยงวามีผลอยางไรตอระดับความเสี่ยงท่ีไดประเมินไวแต
แรก 
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ภาคผนวก ค 
ความสัมพันธของเกณฑคุณภาพ 

AUN - QA 
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AUN-QA Criterion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

2.1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.2 
4.3 

5.1 
5.2 

6.4    
10.1 
10.3 

11.5 

2 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

4.2 
5.1 
5.2 
5.3 

6.4  8.4   11.5 

3 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 

6.4    
10.2 
10.3 

11.5 

4 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 6.4  8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.3 11.5 

5 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.4  
8.3 
8.4 
8.5 

 10.3 11.5 

6 
1.1 
1.2 
1.3 

2.3 
3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 

 
8.3 
8.4 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.1 
10.3 
10.4 
10.6 

11.4 
11.5 

7       

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.5 
10.6 

11.5 

8  2.3  
4.1 
4.2 
4.3 

5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.4 
7.3 
7.5 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

 

11.4 
11.6 
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9    
4.2 
4.3 

 6.7 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

11.4 
11.5 

10 1.3  
3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.7 7.3 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

11.5 

11 1.3 2.3 3.3 
4.2 
4.3 

5.2 
5.4 
5.5 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
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ภาคผนวก ง 
กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของ 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
-------------------------------- 

  ดวยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ไดกําหนดหลักเกณฑของผลงานทางวิชาการท่ีใชประกอบในการพิจารณาแตงต้ังคณาจารยให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ วาจะตองมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี กกอ. กําหนด สําหรับตําแหนงท่ีเสนอขอ และจะตอง
ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี กกอ. กําหนด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึง
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนวารสารออนไลน สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ไวดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑ ใหใชระเบียบน้ีนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๒ การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามระเบียบน้ี ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใชวารสาร
ทางวิชาการท่ีมีรายช่ืออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบทายระเบียบน้ี 
  ขอ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามีขอ ๒ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑดังน้ี 

(๑) มีกําหนดการเผยแพรท่ีแนนอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อยางนอยปละ ๒ ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพหรือหนวยงานท่ีตีพิมพ วัตถุประสงค ขอบเขตของวารสารและสาขาวิชา

ของบทความท่ีจะรับตีพิมพ 
(๓) มีคณะบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหนวยงาน 
(๔) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบไดวา วารสารมีการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีพิจารณา

คุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุมสาขาวิชาตามวัตถุประสงคและขอบเขตของวารสาร โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานท่ีจัดทําวารสารอยูในรายช่ือดวย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพรบทความท่ีมีผูนิพนธจากหลากหลายหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก กรณีท่ีบทความมีผูนิพนธรวมท่ีเปนบุคคลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ใหถือวาเปนบทความ
จากหนวยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดยอของบทความท่ีเปนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความ
ตีพิมพเปนภาษาตางประเทศอื่นๆ จะตองมีบทคัดยอท่ีเปนภาษาอังกฤษดวย 
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(๘) มีการตีพิมพบทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพท่ีไดมาตรฐาน เปนรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ 
ไดแก ช่ือและท่ีอยูผูนิพนธ บทคัดยอ ตัวบทความและเอกสารอางอิง 

ขอ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ ขอ ๓ 
แลว ใหจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 

ขอ ๕ เพื่อใหวารสารทางวิชาการตามขอ ๓ ไดมีการพัฒนาขึ้นไปเปนท่ียอมรับตามขอ ๒ จึง
กําหนดใหหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการตามขอ ๓ มีผลบังคับใชเปนเวลา ๓ ป นับต้ังแตวันท่ีระเบียบน้ี
มีผลบังคับใช หากพนระยะเวลาดังกลาว กกอ. จะไมรับรองวารสารตามขอ ๓ 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
   
          (รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
      ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบทายระเบียบ 
 วารสารทางวิชาการท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กกอ.กําหนด ไดแก วารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ี
เปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
 1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     
(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     
(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 
 2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – 
TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานขอมูล กกอ. จะไดมีการประกาศเพ่ิมเติมตอไป 
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เอกสารแนบทายประกาศ 
 วารสารทางวิชาการท่ีเปนไปตามหลักเกณฑท่ี กกอ.กําหนด ไดแก วารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ี
เปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
 1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     
(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     
(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 
 2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – 
TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานขอมูล กกอ. จะไดมีการประกาศเพ่ิมเติมตอไป 
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ภาคผนวก จ 
นโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4   
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ของปท่ีแลว 
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
หมายเหตุ : 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ   
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร ท้ังนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุ
ตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงมีระบบการสอบซอมอนุโลม
ใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้ 
 ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมใหครบทุกชุดวิชา/
รายวิชาท่ีเปดสอน 
 ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปการศึกษา ภายใน 
90 วันหลังสอบซอม 
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ภาคผนวก ช 
มาตรฐานการอุดมศึกษา  

และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ปการศึกษา 2562 
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ดานผลลัพธผูเรียน 

 1. เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตาง ๆ ในการ
สรางสัมมาอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2. เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความ
เปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสราง
โอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ 

 3. เปนพลเมืองที่เขมแข็งมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกตองรูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและ
เสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม 
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มี
เครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน อุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการ
จําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสราง
โอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความ สามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

 สถาบันอุดมศึกษาให บริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นชุมชนและสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญ 
และอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความรวมมือ
ระหวางสถาบัน อุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ และมีความ
โปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการ
เสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัวชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

3.2 ชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ 

กับชุมชน 

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่ง 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
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นําไป สูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและ
ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศอยางเหมาะสมตามศักยภาพ
และอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําให
เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ดานการบริหารจัดการ 

 1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวน
รวมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 2. มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจน
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คํานึงถึงความ หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและตรวจสอบได 

 3. มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการ

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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กํากับใหการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ดานอัตลักษณของบัณทิต 

 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA 
สอดคลองกับบริบท หรืออัตลักษณของแตละคณะ หลักสูตร โดยนักศึกษายึด
หลักการและกระบวนการทํางานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เปน
แกนกลางเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความฉลาดในการบริหารจัดการของนักศึกษา 
สอดคลองตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตลักษณไว วา “บัณฑิตยอมฉลาดจัดการ” 

6.1 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลองกับบริบท
หรืออัตลักษณของแตละคณะ หลักสูตร 

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จากการประชุมครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4.4 วันที่ 15 ม.ค. 2563 

  

 



 


