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 การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์ ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเข้าใจ ชี้ให้บุคลากรของคณะครุศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางและกรอบการปฏิบัติในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยยึดหลักการของ
ระบบการประกันคุณภาพท่ีใช้กระบวนการของการวางแผน (P) การปฏิบัติ (D) การตรวจติดตาม
ประเมินผล ( C) และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข (A) เน้นการสร้างความตระหนักในหน้าท่ี ความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติ การสร้างสัมฤทธิผลท่ีดีให้บังเกิดกับนักศึกษาและทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ฉบับนี้ จะช่วยให้บุคลากรคณะครุศาสตร์ เกิดความเข้าใจ และร่วม
แรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ให้ปรากฏเป็นผลการปฏิบัติงานทางการศึกษา ท่ี ได้
มาตรฐาน และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

 
          งานประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

 1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาวปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ 
 1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิตอันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งทั้งสองประเด็น
ต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3) มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ และผลิต
บัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้าง ขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
 4) มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
นักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 
 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 7) กระทรวงศึกษาธิการได้ม ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่องกรอบมาต รฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษามีมติให้จัดท า
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนด
รายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา  
 8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 
 9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2561 เพื่อให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 
20 กรกฎาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็น
กลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
 2) เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยตามระบบ
คุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
 3) เพ่ือให้หลักสูตรคณะ และมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสู่เปูาประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
 4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินงาน
เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 
 5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการของมหาวิทยาลัยในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย

และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน ที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และให้มี
การประเมินคุณภาพภายนอกของอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนอ่ืน 

การประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเปูาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมี
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด7 การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดให้

สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  โดยให้สถาบันอุดมศึกษารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที ่ได้ร ับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาขอให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบให้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก 
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2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ระบุว่า 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่จัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุตาม
เปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมถึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าว พร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่ง
นั้น ให้แก่ส านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

2.4 ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับพัฒนา

ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษา 
โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และ
ใช้เป็นเปูาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่างสะดวก  เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม 
ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  เปูาหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ การ
ให้อิสระมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและความถนัดของผู้เรียน ที่สอด
รับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งก าหนดว่าสถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาชองมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั ้งจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท ระดับ และประเภทการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และให้ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงาน
ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการ
ประเมินเพ่ือพัฒนา 
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 การจัดการศึกษาของชาติจะต้องให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอัน เป็นผลที่
เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์และสอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการ
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการ ทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร 
หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบ
และกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและ
พัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาครูประจ าการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcome of Education , DOE Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 
จะต้องธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมของสังคมเป็นฐานใน
การพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 

1. ผูเ้รียน 
  เป็นผู้มีความเพียร ใฝุรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือก้าวทันโลกดิจิทัล และโลกในอนาคต 

และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้า มศาสตร์ และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง 
และสังคม 

3. พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
  เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก มีจิตอาสา  มี

อุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และประชาคมโลก
อย่างสันติ 
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 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. มาตรฐานด้านที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
   1.1)  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มักทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม 
ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
   1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า และรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั ่งยืน ทั ้ง ในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
  2. มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
   มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม
หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
  3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยให้การบริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเมินและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของ
ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  4. มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
   มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภูมใิจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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  5. มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
   5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
   5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการ
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทาง
วิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษา
และการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
   กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา
อุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตาม
พันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งการพัฒนารากฐาน 
สังคม เศรษฐกิจ รวมการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม
พันธกิจของตนเอง สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาการ
ท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอน
แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการประกันคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรอง วิทยฐานะ 
(Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และ
การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

 
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัด
การศึกษา มาตรา 35/1 ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท า
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มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ
หน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไปมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่จัดท าข้ึนฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการ
พัฒนาโดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเปูาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและ
เป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถ
น าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลหลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถาบัน อุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ พัฒนาสู่สากลซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท้อนให้
เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ทั้งนี้ความ
เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงใน
แผนภาพที ่1.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิ

คุณลักษณะ 
ผู้เรียนรู ้

คุณลักษณะ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

คุณลักษณะ 
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา  

พ.ศ.2561 

มาตรฐานที่ 1 
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 
การวิจยัและ 
นวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 3 
การบริการ
วิชาการ 

มาตรฐานที่ 4 
ศิลปวัฒนธรรม 

และความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 5 
การบริหารจัดการ 

หลักเกณฑ์ก ากบั
มาตรฐานรวมถึง

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ตามพันธกจิของอุดมศึกษาและการบรหิารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึง
ต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่าง
จากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จะเห็นว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจ าเป็นต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)ซึ่งเป็นการ
บันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บข้ อมูลพ้ืนฐาน
เอกสารอ้างอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
หลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

 
 
 
 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน 

รายงานประจ าป ี
การตรวจ

เยี่ยม 
รายงานผล   
การประเมิน 

การ   
ติดตามผล 

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก 3 ปี 

การประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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คณะครุศาสตร์มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้อย่างต่อเนื่องโดยน าระบบการควบค ุม

ต ิดตามตรวจสอบ และประเม ินผลการด าเน ินงาน ตามภารก ิจหล ัก ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อน ามาเป็นแนว
ทางการด าเนินงานในระดับคณะ และหลักสูตร ดังนี้ 

 

หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. การสร้างความม่ันใจและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
2. การปอูงกันปัญหาต้องมีการวางแผนและเตรียมการ 
3. การตั้งม่ันบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 
4. การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้ 
5. การด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 
6. การสร้างความรู้ทักษะและความม่ันใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
7. การประสานสัมพันธ์ในองคก์รบุคลากรในพ้ืนที่ 
8. การเนน้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

 

กระบวนการส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.  การควบคุมคุณภาพ  เป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมหาวิทยาลัยจัดระบบ

และกลไกการควบคุมภายในขององค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจเช่นประกาศนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนด ประกอบด้วย 
      1.1การก าหนดมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดท าข้อมูลพื้นฐานการศึกษาไว้เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

     1.2การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานมหาวิทยาลัยจัดท าแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรบุคลากร งานวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สื่อการสอนการพัฒนานักศึกษาการแนะแนวการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลเป็นต้นทั้งนี้โดยเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผนติดตามก ากับการด าเนินงานอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
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 2.  การตรวจสอบเป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด
เพ่ือยืนยันเปูาหมายที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการโดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยมี
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม่ตรวจสอบการด าเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
การศึกษาภายในและข้ันตอนการด าเนินงานสรุปคือ 

2.1การตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานด้วยตนเองของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและรายงานผลหน่วยงานต้นสังกัด นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและสาธารณะชน 

2.2การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดไว้ 

 
 3. การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมในหน่วยงานเช่นคุณภาพการจัด
การศึกษาคุณภาพของงานวิจัยคุณภาพของการสอนเป็นต้นการประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง 
(Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินงาน
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัด
การศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และสนอง
ต่อพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10) ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ ่น และจากประกาศ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณา
เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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  จากกฎกระทรวงดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏล าปางและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยขึ้น และ
เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางพัฒนาขึ้น ครอบคลุมพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 ด้าน ซึ่งเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยก าหนด
องค์ประกอบดังนี้ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐานองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิตองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที ่5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียนและองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาการ
วางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (โดยเฉพาะการคุม
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยของคณาจารย์สื่ออุปกรณ์ การ
เรียนการสอนห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิตซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระคุณภาพผลงานตีพิมพ์
และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 2 การวิจัยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการและองค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะครอบคลุม การด าเนินงานของแต่ละ
หลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
ที่คณะดูแลรวมทั้งกิจกรรมนักศึกษาการบริการนักศึกษาการให้บริการทางวิชาการการวิจัยการบริหารจัดการ การ
พัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่และการประกันคุณภาพของคณะ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการองค์ประกอบที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการและองค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาได้แก่มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วย
ด้านกายภาพ ด้านวิชาการด้านการเงินด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัยด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 6 ทั้งนี้ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของมหาวิทยาลัยรวมถึงการ
ประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ให้มีข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ 
และภาพรวมของมหาวิทยาลัยอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี
การศึกษา ตลอดตนเพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อสังคม
ในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ได้น าระบบประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษามาใช้ ซึ่งค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ 5 

ด้านตามพันธกิจและการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญดังนั้นการควบคุมตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะจึงได้น าการจัดระบบและกลไกตลอดจนดัชนีชี้วัดคุณภาพที่สอดคล้องกับ
องค์ประกอบคุณภาพมาด าเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จ าแนกได้เป็น2ส่วนคือ 
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(Internal Quality Assurance) หมายถึงการประเมินผลและ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายในโดยวงจร PDCA    (Plan 
– Do – Check – Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาประกอบด้วย 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/นโยบาย/เปูาหมาย  
 

กระบวนการด าเนินการตามภารกิจหลัก 
     1. การจัดการเรียนการสอน 
     2. การวิจัย 
     3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
     4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารและการจัดการ 

ผลสัมฤทธิ์ 



15 

 

1.1 การควบคุมคุณภาพ(Quality Control) จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพการควบคุมดังกล่าวเน้นที่ระบบการก ากับ
ดูแลตนเอง(Self – Regulating System) ในระดับบุคคลกองวิชากรมนักเรียน/กองการปกครองและสถาบัน 

1.2 การตรวจสอบคุณภาพ(Quality Audit) หมายถึงการตรวจสอบผลการด าเนินการของระบบและ
กลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันการศึกษาได้จัดให้มีขึ้นโดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบมุ่งเน้น
การพิจารณาว่าสถาบันได้มีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม่ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใดและมีขั้นตอนการ
ด าเนินการที่จะท าให้เชื่อถือได้หรือไมว่่าการจัดการศึกษาเปน็ไปอยา่งมีคุณภาพ 

1.3 การประเมินคุณภาพ(Quality Assessment) หมายถึงการประเมินค่าระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงานเช่นคุณภาพการจัดการศึกษาคุณภาพของงานวิจัยคุณภาพของการสอนเป็นต้น
โดยมีจุดเน้นที่โปรแกรมวิชาการประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง(Self Study) การประเมินทางวิชาการจาก
ภายนอก(External Peer Review) และการใช้ตัวบ่งชี้วัดพฤติกรรม(Performance Indicators) 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก(External Quality Assurance) หมายถึงการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอกโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือ
เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาประกอบด้วย 

2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
2.2 การประเมินคุณภาพ 
2.3 การให้การรับรอง 

 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลไกการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา เป ็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบค ุมต ิดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการดำเน ินงานประก ันคุณภาพ  ม ีการประสานงานแลกเปลี่ยนข ้อม ูลให ้ค าปรึกษาและให ้การ
สน ับสน ุน ส่งเสรมิซึ่งก ันและก ันดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

2. คณะจัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่

บริหาร และติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ตลอดจน

ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

3. คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ 

PDCA  

4. คณะจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยก าหนด

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
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5. คณะจัดท าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาและก าหนดค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือก าหนด

แนวทางการด าเนินงาน 

6. พัฒนาบุคลากรของคณะ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรของคณะมีความรู้ความเข้าใจระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่จะส่งผล

ต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานของทุกหน่วยงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมิน เพ่ือเตรียมบุคลากรรองรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพกับนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาน าความรู้ด้าน

การประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมและการเรียน  

8. คณะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 

9. คณะน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาโดยด าเนินการตามวงจร

คุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินงานในรายงานการประเมนิตนเองในปีการศึกษาถัดไป 

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือการวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่ 1 –เดือนที่ 12 
ของปีการศึกษา (ปีการศึกษา : เดือนมิถุนายน –พฤษภาคมปีถัดไป/ ปีปฏิทิน : มกราคม – ธันวาคมปีประเมิน / 
ปีงบประมาณ : ตุลาคม – กันยายนปีประเมิน) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรคณะและสถาบันระหว่างเดือนมิถุนายน –พฤษภาคม
ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันโดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรือ
งบประมาณพิเศษก็ได ้
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วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. คณะวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. คณะเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
4. คณะน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
5. คณะประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไป

แล้ว 
6. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรคณะวิชาพร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปี
การศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Onlineภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาทั้ง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและ
ส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเช่นหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการ
เป็นประจ าทุกปี คือ หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ.และเป็นคนก้าวทันความทันสมัยของหลักสูตรมา
ประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online                

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรก าหนดไว้
ดังนี้ 
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- ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับ
การประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ประธานกรรมการ
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

- คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในแต่ละระดับ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง นโยบายการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 
 (1) ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่ประเมิน และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (2) กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหรือภายในที่ไม่สังกัดหลักสูตรและคณะที่รับ
ประเมิน และควรมีต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (3) กรรมการและเลขานุการ ต้องไม่สังกัดหลักสูตรและคณะที่รับการประเมิน โดยให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 
 (4) คณะกรรมการประเมิน 1 ชุด สามารถประเมินได้มากกว่า 1 หลักสูตร โดยให้ใช้ระยะเวลา
ประเมิน 1 วันต่อ 1 หลักสูตร  

 

 คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
(1) ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอก มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่าระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า 

(2) กรรมการประเมิน เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหรือภายในที่ไม่สังกัดคณะที่รับการประเมิน โดยควรมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น ผู้ประเมินจาก
ภายนอก  

(3)  คณะกรรมการประเมิน 1 ชุด สามารถประเมินได้มากกว่า 1 คณะ โดยให้ใช้ระยะเวลาประเมิน 1 – 
2 วัน ต่อ 1 คณะ 
 หมายเหตุ : 
  1. แนวทางการด าเนินการส าหรับหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษามา
สมัครเรียนที่ก าหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. 
รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ า
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หลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษายัง
ต้องด าเนินการประเมินระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ เพ่ือน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอ่ืนๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายในของ
หลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงาน ในการ
ค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้น และด าเนินการผ่านระบบ CHE QA 
Online  
  2. หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (สกอ.) ที่เป็น
ตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1 , 3.2 , 4.1 , 5.1 , 5.2 , 5.3, และ 6.1)  
  การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้
ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรก าหนด
ผลลัพธ์ ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากการกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนดหากหลักสูตรไม
ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมาย
เหตุ : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 
หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นรูปธรรม 
 

ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสาขาวิชา มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 2. การเตรียมการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 3. การด าเนินการภายหลังการประเมินคุณภาพ  
โดยในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้
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การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 1.   การเตรียมรายงานประจ าปี 
 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับรับการประเมิน โดยใช้
รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้พัฒนาขึ้น   
 2.  การเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
  เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับท่ีน าเสนอใน
รายงานประเมินตนเอง และชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงต้องตรงกับชื่อท่ีระบุในรายงานการประเมินตนเอง
โดยจัดเป็นแฟูมแยกตามองค์ประกอบคุณภาพ เพ่ือสะดวกต่อการเตรียมรับการประเมิน 
 3.  การเตรียมบุคลากร 
  เตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประสานงาน
กับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกคณะ  
 

การเตรียมการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 1. ประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานให้เข้าร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
 2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยมชมหรือ
ตอบค าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
 3. จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
ผู้ประเมิน และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการผู้ประเมินต้องการเพ่ิมเติม 
 4. บุคลากรในหน่วยงานควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลปูอนกลับจากคณะกรรมการผู้ประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 
 

การด าเนินการภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 1. ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับ
หลังรับการประเมิน และรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมิน กรณีท่ีผลการประเมินแตกต่างจากการประเมินตนเอง  
 2. ฝุายประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินให้เข้าไปยืนยันข้อมูลและผล
การประเมินในระบบ CHE QA Online  
 3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้ม ี2 ประเภทคือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ 
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่นทักษะในการท างานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆเช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์พานิชได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆกันได้แก่บรรลุเปูาหมายของงานบรรลุเปูาหมายการพัฒนาคนบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้และบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่าง
กันในที่ท างาน 

 
การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ได้แก่ 

1. การก าหนดความรู้หลักทีจ่ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
3. การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
5. การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด  

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึนเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 

อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(TacitKnowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วน
อ่ืนๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรม
ที่ท าโดยคนคนเดียว 
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 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษา
ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
และพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมายถึงการตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
ระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย 

 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึงวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ

ผลผลิตบริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่าเพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึงการผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการ

จัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติการผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนเปูาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึงโครงการร่วมมือระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติหมายถึงการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 

(อย่างน้อย 5ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียนหมายถึงการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 

ประเทศ (อย่างน้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไป
แสดงในต่างประเทศ 

 
อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations)มี 10 ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียสปป.ลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและ
เวียดนาม 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจาก
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมี
บทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย3 หน่วยงานและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึงการน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นและบทความที่มาจาก
ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือการเสาะ

แสวงหาความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหรือทดลองวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 
งานสร้างสรรค์หมายถึงผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆที่มีความเป็นนวัตกรรม

โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะได้แก่(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่าย
ภาพยนตร์สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 
ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์นาฏยศิลป์รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆและ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

 
นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้าง

องค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
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แนวโน้ม (Trend) สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสาม
จุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมี
การวัดความถี่ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน 

 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึงวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จหรือสู่

ความเป็นเลิศตามเปูาหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึงมีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมี

หลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างใน
การท าวิจัยนั้นๆและเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นผลงานวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะ
ของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการกล่าวคือระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงานปี
ที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science 
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) JSTOR และ Project Muse 
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แผนกลยุทธ์ หมายถึงแผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปีเป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบันแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจเปูาประสงค์วัตถุประสงค์ผลการวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามกลยุทธ์ต่างๆของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึงแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดนัแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบันสถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆอีกเพ่ิมเติมเช่นการแปลงทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นมูลค่ารวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วยเช่นต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตใน
แต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึงแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปีเป็นแผนที่

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ประกอบด้วยโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้นรวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึงการใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชาหลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึงหลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการเช่นวิศวกรรมชีวการแพทย์  (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-
เคมี) 
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ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการเช่นคอมพิวเตอร์ธุรกิจการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ที่มา :คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่7/2549 เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 

พิชญพิจารณ์(Peer review)หมายถึงการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆองค์ประกอบของระบบประกอบด้วยปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิต
และข้อมูลปูอนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 
กลไก หมายถึงสิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด

องค์การหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึงสาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่

เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเช่นเป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา  (Field of Education) 
เดียวกันตามISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึงหน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(เช่นระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาวิชาชีพ) 

 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึงการปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไป

ในครรลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวางกล่าวคือหาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้นแต่รวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติอาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)คือผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)คือการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)คือการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อม่ันความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ 
ผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency)คือกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากรโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)คือการใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity)คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิงถิ่นก าเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
ที่ส าคัญโดยฉันทามติไมจ่ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
อาจารย ์หมายถึงคณาจารย์ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 

อาจารย์ประจ า หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี 
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือนในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี 
ที่ประเมินดังนี้ 

9-12 เดือน      คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน    คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน      ไม่สามารถน ามานับได้ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหมายถึงอาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนโดยวางแผนติดตามทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 
คนและทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร          
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 
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หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยโดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและเสนอให้ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์มสมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้
พิจารณาว่า  

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED 2013 

(UNESCO)  

- กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่ง
มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้
ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยากรหรือสหวิทยาการให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 2 คน  
 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 

ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

6 องค์ประกอบได้แก ่
องค์ประกอบที ่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที ่ 2 บัณฑิต  
องค์ประกอบที ่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที ่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที ่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน  
องค์ประกอบที ่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมี1ตัวบ่งชี้จ านวนเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญาหากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น“ไม่ได้
มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดและจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่  2 – 6 ดังแสดงตาม
ภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6  

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 – 6  

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 



32 

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย  =  
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้  

13  
 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึงหลักสูตรไม่1ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึงหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพ 

ตามคะแนนที่ได้ 
 

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

 
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ตนเองประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่2ถึงองค์ประกอบที่6ด้วยเพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลลัพธ์และรายองค์ประกอบโดยไม่ต้อง
รายงานระดับคะแนนเฉลี่ยเพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่2ถึงองค์ประกอบที่6เกี่ยวกับ
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไปแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1   
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 –

 6
 

2 - - 2.1, 2.2   

3 3 
3.1, 

3.2,3.3 
- -  

 

4 3 
4.1, 

4.2,4.3 
- -  

 

5 4 5.1 
5.2,  

5.3, 5.4 
-  

 

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 
หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
องค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เกณฑ์ 5 ข้อ  
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ   
  ประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 
 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา  

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
  - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตรการเรียน    
การสอนการประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ

ในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่ งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆพ.ศ. 2548 เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรพ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล่าว  

ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ  
- ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า กว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า กว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
- อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 

คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 
3. คุณสมบัติอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
-  มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากดัจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสตูร 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑน์ี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรไีด้ 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือคณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมปีระสบการณ์ท างานท่ี

เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ป ี ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา      
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานั้น 

- หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 ก็
สามารถด าเนินการได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสดุ โดยมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพฒันานักศึกษาตลอดการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชานั้นๆ 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ  
- ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบตัิอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

3. คุณสมบตัิอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบตัิอาจารย์
ผู้สอน 

 
 
 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการอย่าง

น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าทีม่ีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 

- มีประสบการณ์ท างานท่ี

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอนและมผีลงานทาง

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปรญิญา
โทหรือเทียบเท่า 

 
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาที่สอนและมผีลงานทาง
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี  

- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อย
ละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

- หากรายวิชาใดมีความ
จ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
จากบุคลากรภายนอก
มากกว่าร้อยละ 50 ก็สามารถ
ด าเนินการได้ เพื่อใหผู้้เรยีน
ได้รับประโยชน์สูงสดุ โดยมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษาตลอด
การจัดการเรยีนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั 

วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อย
ละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

- หากรายวิชาใดมีความ
จ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
จากบุคลากรภายนอก
มากกว่าร้อยละ 50 ก็สามารถ
ด าเนินการได้ เพื่อใหผู้้เรยีน
ได้รับประโยชน์สูงสดุ โดยมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษาตลอด
การจัดการเรยีนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั 

วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อย
ละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  

- หากรายวิชาใดมีความ
จ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
จากบุคลากรภายนอก
มากกว่าร้อยละ 50 ก็สามารถ
ด าเนินการได้ เพื่อใหผู้้เรยีน
ได้รับประโยชน์สูงสดุ โดยมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษาตลอด
การจัดการเรยีนการสอนของ
รายวิชานั้นๆ และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก  และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ 

-  - เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ   ขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 

- มีผลงานทางวิชารการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ   ขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สมัพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวิชารการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม   (ถ้ามี) 

-  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอื สาขาท่ีสัมพันธ์กัน 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับ
การตีพมิพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตซิึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

- หากไม่มคีุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยัและแจ้ง กกอ. 
ทราบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตซิึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

- หากไม่มคีุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยัและแจ้ง กกอ. 
ทราบ 
 

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์

  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือ
วิทยานิพนธ์ร่วม 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 
คน ประธานผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 -  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตซิึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง 

- หากไม่มคีุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยัและแจ้ง กกอ. 
ทราบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตซิึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง 

- หากไม่มคีุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยัและแจ้ง กกอ. 
ทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็

การศึกษา  

-  แผน ก1 
- ต้องได้รับการให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

 

 แบบ 1  
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 
2 เรื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 -  แผน ก2 

- ต้องได้รับการให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
โดยบทความที่น าเสนอได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมทางวิชาการ 
(Proceeding) 

 แบบท่ี 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคณุภาพ
ตามประกาศของ กกอ. 

   แผน ข 
- รายงานการค้นควา้หรือส่วน

หนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได ้

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

-  วิทยานิพนธ ์          
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 

 การค้นคว้าอิสระ     
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
 

- หากอาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอกและมตี าแหน่งทางวิชาการ หรือ
ปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
-  หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า

วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบกับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
10. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 

 
 
 



44 

 

 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องใหม่เกณฑ์
การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 
 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น“ผ่าน”และ“ไม่ผ่าน”หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและผลเป็น“ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
 
หลักฐานเอกส ารองท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบให้มีหนังสือน าส่งสกอ. หรือหนังสือส่งคืนจากสกอ. และ

รายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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 องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต  
 

พันธกิจทีส่ าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดบัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้
มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลกมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตเช่นเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือมุ่งเน้นเปูาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคมชุมชนรวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้การมีงานท าและคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ในมคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรค านวณ 

คะแนนที่ได้ =  
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
 
ข้อมูลประกอบ 

จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอก 
เวลาในสาขานั้นๆที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ 
ส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการ 
ท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้การค านวณร้อยละของ 
ผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยน 
งานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X  100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
  

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหารอุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5  
100  

 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหา 
ค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถ 
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการ 
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5  
40 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วสามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูง จะต้องมีการค้นคว้าคิด 
อย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวล 
ความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้ 
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
X 5  

40 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก .พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00 -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วสามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งคือนักศึกษาระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ
การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 
(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
(information, media, and technology skills)  

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากคือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)  

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT 
literacy) และ 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบ
ต่อสังคม (leadership and social responsibility)  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ 
แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสชัดเจน
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาทีก่ าหนดในหลักสูตรมีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลหรือวิธีการ
คัดนักศึกษาให้ไดน้ักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิตความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียน
เพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

-การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 -มีระบบมีกลไก 
-ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการ 

3 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
4 -มีระบบมีกลไก 

-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีการเรียนรู้โดยด าเนินการตามวงจร PDCA มากกว่าหนึ่งรอบหรือมีการจัดการความรู้ใน
กระบวนการด าเนินงาน 

5 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกันที่
เหมาะสมหรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ในช่วงปีแรกของการศึกษาต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข
อัตราการลาออกกลางคันน้อยในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ
ต่างๆทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ
มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรีโทเอก) ระบบการปูองกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดรวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ไดม้าตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 -มีระบบมีกลไก 
-ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

4 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการ   
คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูงและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
1 - มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 
2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 
4 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง 
5 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
 

อาจารย์เป็นปัจจัยปูอนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิตผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรและมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายแผนระยะยาวและกิจกรรมการด าเนินงานตลอดจนการก ากับดูแล
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวน
อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตรมีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใสนอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบายแผนระยะยาวเพื่อ 
ให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงานตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของ
อาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 -มีระบบมีกลไก 
-ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
4 -มีระบบมีกลไก 

-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

5 -มีระบบมีกลไก 
-มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
-มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2   คุณภาพอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และเพียงพอโดยท าให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการและมีประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
-ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
-ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
-ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
-จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้ 

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานัน้ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้
ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 100  
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วรวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆโดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร 

ตามสูตร 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60  - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- -  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- -  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
- -  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- -  ผลงานค้นพบพันธุพืช พันธุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไค้รับการจดทะเบียน 
- -  ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
-   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้
น ามา ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษาเป็นหลักสูตรที่ส าคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัยมี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงแสดงให้เห็น
ว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นจ านวนบทความ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงาน
และได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงตั้งแต่หนึ่งครั้งข้ึนไปรวมทั้งการ
อ้างอิงตนเองที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้นโดยน าเสนอในรูปสัดส่วนทั้งนี้พิจารณาผลการด าเนินงาน 
5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทินซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร =  

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X 100 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจ านวน 5 คนโดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553 – 2557 (ค.ศ. 2010 – 2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของหลักสูตร ใน พ.. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

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

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

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร =  
 
 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

= 
8+2 

= 
10 

= 2.0 
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
 

น ามาค านวณคะแนน = 
2.0 

X 5 = 2.0 
2.5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการประกันคุณภาพต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รบัเข้าในหลักสูตรอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
1 -มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 
2 -มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
3 -มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 
4 -มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง 
5 -มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลงานโดดเด่นอย่างแท้จริง  
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 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปีแต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน
การบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญคือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียนระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร
ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบ
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที ่5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา
ต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 
ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไกล 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
4 - มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆเพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริงทั้งนี้หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระและลักษณะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้า
อิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระการสอบปูองกันและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการ
เรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ผู้สอนมี
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งนี้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 - การก าหนดผู้สอน 
  - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  และการ
จัดการเรียนการสอน 
  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
  - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 - การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเปูาหมาย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไกล 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วยทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ 
(feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อน
ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบประเมินวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไกล 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรหมายถึงร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 
เกณฑ์การประเมิน 

- มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0 

- มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า

คะแนนเท่ากับ 4.00 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.50มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มี
ค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 

- มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
หมายเหตุ :  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
ได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
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ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น
เพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์
ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษา
ยังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้ส าเร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์
ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงครั้งต่อไป” 
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 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ง
ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านการ
ให้บริการเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องท าวิจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆรวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการได้แก่ความพร้อมทางกายภาพเช่น
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เช่นอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดหนังสือต าราสิ่งพิมพ์วารสาร
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

0 - ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไกล 
- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

1 - มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

2 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

3 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

4 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

5 - มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ
บริการจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริการคณะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ตามตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1. การผลิตบัณฑิต 7 1.3,1.4 1.2,1.5,
1.6 

1.1,1.7   

2. การวิจัย 4 2.2 2.1 2.3,2.4   

3. การบริการวิชาการ 2 - 3.1 3.2   

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2 - 4.1 4.2   

5. การบริหารจัดการ 4 - 5.1,5.2,
5.3 

5.4   

6. ผลการด าเนินงาน
ตามการพัฒนาชุมชนเชิง

พ้ืนที่ 

7 - - 6.1,6.2,
6.3,6.4,

6.5, 
6.6,6.7 

  

ผลการประเมิน       
 
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติม
ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ จ านวน 6 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบ 

การประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 - เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

1.3 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.4 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 - เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  - เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.7 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ                 

ผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ทุกหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 

  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  - จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จาก
ภายในและภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

 - ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ า 

2.4 งานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม  - ร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวน
งานวิจัยทั้งหมดของคณะ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 - เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
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องค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

3.2 สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 - ร้อยละโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 - ค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการ  
บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 - เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.2 การบริหารและพัฒนาคณะ 
 

 - เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

 - เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

 - ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบ
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน 

6. ผลการด าเนินงาน
ตามการพัฒนาชุมชน 

6.1อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของ
บัณฑิต  

 - ร้อยละของบัณฑิตได้งานท าในพ้ืนที่
หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

เชิงพ้ืนที่ 
 
 

6.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  - ร้อยละของโครงการด้านการบริการ
วิชาการหรือโครงการที่ตอบสนอง
ต่อ Area Based 

 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานใน
ชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 

 - สัดส่วนจ านวนบุคคลหรือหน่วยงาน
ในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 

6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร  - ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและชุมชน 

 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ในพ้ืนที่ภูมิภาค 

 

 - ร้อยละของผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม 

 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน  - ร้อยละของหลักสูตร Up skill/Re 
skill/Life Long Learning  



84 

 

องค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคมในพ้ืนที่ 

 - ร้อยละของจ านวนเงินจากภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพ้ืนที่ 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน  
 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะและผลลัพธ์ผู้เรียนตามหลักสูตรที่ก าหนด หลักสูตรต้องมี
การบูรณาการศาสตร์ และรูปแบบหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ต้อง
ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลคณาจารย์ต้องมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถใน
เนื้อหาวิชา ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ก้าวทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้งมีกระบวนการในการพัฒนา
นักศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   1.2 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   1.3 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   1.4 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   1.7  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรของคณะนับเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพ
บัณฑิตในภาพรวมของคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ 
 
      คะแนนที่ได้   = 
 
 

หมายเหตุ  :   
 หลักสูตรที่ ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

       ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
           จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การจัดการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้นั้น มหาวิทยาลัยพึงต้องมีนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตการพัฒนาผู้เรียน
ให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของสังคม มีการจัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวิตของคนไทย มีการพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพสามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ส่งเสริม
และพัฒนาคณาจารย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนรวมทั้งการก ากับให้ทุก
หลักสูตรมีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และรายงานการด าเนินการที่เป็นไปตามผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 
3 ด้านตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและทิศทางการ
ผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ตามความเชี่ยวชาญของคณะ 
 2. จัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญา หลักสูตรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวิต  
 3. มีหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์หรือหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ที่เชือ่มโยงสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้า หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงกับการ
น าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 4. มีการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลรวมทั้งจัดสิ่งอ านวย ความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 5. ทุกหลักสูตรก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและจุดเน้นของหลักสูตร และมี
การติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ บริหารคณะและคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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 6. พัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ก้าวทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 7. มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้มีความโดดเด่นตามพหุ
ปัญญาของผู้เรียน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจที่ส าคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

                   คะแนนที่ได้   =   
 
 
หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับคุณวุฒิศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับบางกรณีที่สาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสม
กว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ของ
คณะ ศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
        โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
         ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนที่ได้   =   
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในคณะ 

  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
  5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งผลให้      
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองค์กรนักศึกษา เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย สอดคล้องกับผลลัพธ์
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ ภายใต้การมีส่วนร่วมของตัวแทน
นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างครบถ้วน 
 2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแผนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน 
ตามประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกอบด้วย 

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

 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับจากกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มาใช้ในการด าเนินโครงการ หรือการเรียน 
 4. มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ด าเนินการและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินในข้อ 5 ไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
เปูาหมายหลักของพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต คือการที่บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ที่สถาบันได้ประกาศก าหนด คือเป็นผู้มีความรอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง การประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะดังกล่าวในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นภาพ
สะท้อนประการหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสัมฤทธิผลในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการค านวณ 

 
 

 
 

ข้อมูลประกอบ 
 1. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 2. กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่น ามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินบัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย  
 
 บทบาทส าคัญประการหนึ่งของคณะต่อการพัฒนาสังคมและประเทศก็คือพันธกิจด้านการวิจัย ดังนั้น
คณะจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมพันธกิจด้านวิจัยให้สามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องมีแผนการวิจัยที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการ มีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การวิจัยอย่างเข้มแข็ง การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของคณะ รวมทั้งมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศ 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  งานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีแผนการด าเนินงานวิจัยที่มี
ทิศทางและเปูาหมายที่ชัดเจนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งด้านระบบสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารจัดการงานวิจัย การจัดหา
แหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ
แก่อาจารย์นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ตลอดจนจัดระบบขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนงานด้านการวิจัยหรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่ก าหนดทิศทางและเปูาหมายการวิจัย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการจ าเป็นของท้องถิ่นตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของคณะ 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่ครอบคลุมการใช้งานของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
 3. สนับสนุนการด าเนินพันธกิจด้านวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

-  จัดหาเครือข่ายความร่วมมือด้านแหล่งทุนภายนอกเพ่ือเป็นทุนในการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
-  จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นทุนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค ์
-  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
-  การสร้างขวัญก าลังใจและการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 4. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์นักวิจัยให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
ผลงานสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการวิจัยหรือมีส่วนร่วมในงานวิจัย 
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัยและมหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ปีท่ีประเมิน  ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย และที่ได้รับ
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ตาม

เกณฑ์แบ่งกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 
        จ านวนเงินสนับสนุน =  
 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =  
 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ :  
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม           

ผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
x 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีปฏิทิน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้า งสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานทางวิชาการอยู ่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว โดยมีวิธีคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตาม

สูตร 
 

 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้   
=   
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบับสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบันท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบันท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน  
  ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2562 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X 5 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว  
 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ

ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แลว้ การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
หมายเหตุ : ผลงานสร้างสรรค์ทุกชินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 งานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ผลงาน : ปีการศึกษา/ งานวิจัย : ปีปฏิทิน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ ่งในการได้มาซึ ่งข้อมูลและองค์ความรู ้ที ่น าไปสู ่ การ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ผลงานวิจัยของคณะ ควรสามารถต่อยอดสู่การ
สร้างนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และในเชิงวิชาการ
การพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม การเสริมสร้างสมรรถนะและการเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ  
  

เกณฑ์การประเมิน 
  การแปลงค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะเป็น
คะแนนระหว่าง  0 – 5 
  โดยค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะตาม
สูตร 
 
 
 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ค านวณคะแนนที่ได้จาก 

 
 
 
 
 
 

จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม 
X 100 

จ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 
X 5 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมดที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ :  
 1. งานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม หมายรวมถึง ผลงานวิจัยที่ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต ผลงานวิจัยที่ใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และในเชิงวิชาการ ผลงานวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม การเสริมสร้าง
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2. การนับจ านวนผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมให้นับตามปีการศึกษา และการนับจ านวนงานวิจัย
ทั้งหมดของคณะให้นับตามปีงบประมาณ 
 3. งานวิจัยที่สร้างผลกระทบให้นับงานวิจัยทั้งหมดที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบ  ในปี
การศึกษาที่ประเมิน โดยจะเป็นงานวิจัยที่ด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ การสร้างผลกระทบให้นับเฉพาะปี
แรกท่ีน างานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์เท่านั้น 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะที่ต้องให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน หน่วยงานอิสระ และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมี
ความหลากหลายทั้งการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ การท างานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม การ
ให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว คณะและมหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ ซึ่งจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการ
เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของคณะและ
มหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  คือ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ตัวบ่งชี้ท่ี   3.2  สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา 
     ท้องถิ่น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นการใช้
ประโยชน์ จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเปูาหมาย
และผลกระทบจากการพัฒนาอย่างชัดเจน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5. การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมายเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน  
 6. อาจารย์และนักศึกษาของคณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
 7. น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริต่างๆ มา
ประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2  สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในฐานะ “คนของพระราชา” คณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทหน้าที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยน้อมน าพระบรมราโชบายใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นและภูมิภาค ด้วยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาครูและโรงเรียนในท้องที่ให้มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและยั่งยืน จ าเป็นต้องมีการก าหนดเปูาหมายที่เกิดจากการพัฒนาที่สามารถวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการก ากับติดตามเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่
แท้จริง เพื่อน าผลด าเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การแปลงค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย 

เป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 โดยค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมายตามสูตร 
 

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ค านวณคะแนนที่ได้จาก 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย หมายถึง โครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการนั้น มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่บ่งบอกถึง
ทิศทางในการพัฒนาทีช่ัดเจน มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปูาหมายที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และโครงการมีการด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายตามแผนโครงการที่ก าหนด 

จ านวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย 
X 100 

จ านวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของคณะ 

ร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย 
  X  5 ร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือว่าเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
คณะจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละคณะ และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  2  ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเปน็หนึ่งในพันธกิจส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะต้องมี
นโยบาย แผนงาน การบริหารจัดการ และการก ากับติดตามงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะและสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการก าหนดนโยบายทิศทางและเปูาหมาย

ชัดเจน มีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่สามารถสะท้อนผลกระทบที่มีต่อการอนุรักษ์และ
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย หรืองาน
บริการวิชาการท่ีน าไปสู่การสืบสาน การต่อยอด การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท้องถิ่น หรือการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นไทย ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

4. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

5. น าผลการก ากับติดตามและผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. มีฐานข้อมูลหรือการบริการข้อมูล หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์
ของไทยหรือท้องถิ่น เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 - 7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ เป็นการสืบสาน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น และน าไปสู่สร้างความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และความภูมิใจในความเป็นไทย การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
 

หมายเหตุ :  
หลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง หลักสูตรน าสาระความรู้ ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติมาบูรณาการกับการด าเนินการ
พันธกิจด้านอ่ืนของคณะ และน าไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และความภูมิใจในความเป็น
ไทย การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =    
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามสูตร 
 
 
 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

  

จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
X 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

ร้อยละของหลักสูตรที่บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
X 5 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่  ในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมดฯลฯเพ่ือสัมฤทธิผลเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  4  ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของ 
  มหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การบริหารและพัฒนาคณะ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
  อาเซียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ การ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีผลด าเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัย มีการถ่ายและสื่อสารให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ เพ่ือสร้างเปูาหมายร่วม
ในคณะ มีกระบวนในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล ตลอดจนมีระบบการก ากับติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิด
การพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามกรอบเวลา โดยก าหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด 

และกลยุทธ์ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ 
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักตามความเชี่ยวชาญของคณะ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสื่อสารและท าความเข้าใจในเปูาหมายการด าเนินงานของคณะ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนรับรู้อย่างทั่วถึง 

3. แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะให้บรรลุความส าเร็จตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

4. ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยจัดท าเป็น
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารของคณะกับมหาวิทยาลัยโดยมีการก ากับติดและประเมินผลผลสัมฤทธิ์
ตามข้อตกลงอย่างเป็นระบบ  

5. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และรายงานความส าเร็จของแผนยุทธ์ศาสตร์ต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

6. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดผลการพัฒนาอย่างชัดเจน 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 การบริหารและพัฒนาคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การบริหารและพัฒนาคณะในก้าวสู่ความส าเร็จนั้น นอกจากการก าหนดเปูาหมายและทิศทางที่
ชัดเจนแล้ว ผู้บริหารของคณะต้องสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วย
กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการสื่อสารที่
ผิดพลาด มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ที่อาจมี
ผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของคณะการจัดการองค์ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร 
ตลอดจนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของคณะให้บรรลุความส าเร็จ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรด้วยกระบวนการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาในลักษณะ
สองทิศทางการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาของคณะ 
 2. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยน าเสนอข้อมูลที่แสดงถึง การ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 3. บริหารงานภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่หรือระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ 
 4. มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งน ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขันของแต่ละหลักสูตร เพ่ือประกอบการบริหารหลักสูตร
และการตัดสินใจในการเปิดปิดหลักสูตร 
 5. การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ให้มีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน 
 6. มีการด าเนินการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมายหรือการด าเนินงานที่เป็นปัญหาของ
คณะอย่างเป็นระบบและจัดท าเป็นคลังความรู้ให้บุคลากรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง   องค์ความรู้
โดยสะดวก เพ่ือการเรียนรู้และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 
 7. ก ากับติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนรวมทั้งมีการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมจากผลการประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะมหีน้าที่ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและหลักสูตร โดยมีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินที่มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตรตามระบบและกลไกที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล

การติดตามและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
3. น าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ และสภามหาวิทยาลัย มาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อ 3 และรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษา 
5. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4     ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การผลิตบัณฑิต เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถ

พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – 
Quality Assurance (AUN-QA) ) เป็นเกณฑ์ระดับสากลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบ Outcome Based 
Education(OBE) มุ่งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) เพ่ือมั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มี 
สมรรถนะเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นคะแนน
ระหว่าง  0 – 5  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนตามสูตร 
 
 
 

 
   2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

จ านวนหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
X 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
X 5 

ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 6   ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิง
พ้ืนที่ มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นตามพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถการ
วิจัยเพ่ือพัฒนา การบริการวิชาการ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคคล ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ตอบสนองต่อ  การ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ สังคม 
ท้องถิ่น และภูมิภาค 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  7  ตัวบ่งชี้  คือ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงาน 
      เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีปฏิทิน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 อัตราการได้งานของบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาค
พิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือภูมิภาคในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางรับผิดชอบดูแล (ในรัศมี 350 กม.โดยรอบ) หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ย่อมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิต และหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
การนับการได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือภูมิภาค ให้นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้ได้งานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษา
เท่านั้น 
  

เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือ
ภูมิภาค หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
 

สูตรค านวณ 
  ค านวณค่าร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพื้นที่หรือ
ภูมิภาค หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี จากสูตร 

 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 
 
หมายเหตุ :  
 จ านวนบัณฑิตท้ังหมดที่ส าเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาท่ีรายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพ 
ในพ้ืนที่หรือภูมิภาคหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี X 100 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมดที่ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ปัจจัยหลักท่ีส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้าง  ความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ก็คือการที่สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ต้องเป็นแหล่งที่พ่ึงพิงให้กับสังคมท้องถิ่น โดยผ่านการ
ด าเนินการของคณะ ในการให้บริการวิชาการ การอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
และชุมชนในพ้ืนที่ (Local Need) เช่น โครงการในลักษณะระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
สัดส่วนร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

 

สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based จากสูตร 

 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based หมายถึง 
รายการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 
X 100 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งท าให้คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในประโยชน์
ของชุมชนที่ได้รับการให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงทัศนะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การเปิดรับ
ความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบายการวางแผนร่วมกัน และการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ จึงเป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขลดปัญหาส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชน สังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนจ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมต่อจ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม    
การเรียนรู้ของชุมชน สังคมท้ังหมด 
 

สูตรค านวณ 
 ค านวณสัดส่วนจ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมจากสูตร 

 
 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 - 750 คน 751 - 1,000 คน 1,001 - 1,250 คน 1,251 - 1,500 คน 1,501 คน ขึ้นไป 
 
 
 
 

จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม 
การเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมทั้งหมด 
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หมายเหตุ : 
 1. จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วม โครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
 2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสังคมทั้งหมด
หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสังคมทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 บทบาทส าคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ก็คือ การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการออกแบบหลักสูตร การยกระดับทักษะ      
(Up skill) และการปรับทักษะ (Re skill) ส าหรับบุคลากรและคนท างานในทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะที่
เพียงพอต่อการท างานและสอดคล้องความต้องการของสังคม ชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุ รกิจ 
และภาคอุสาหกรรม ที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคมใน
ยุค Digital Disruption 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 สัดส่วนจ านวนร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมด
ของคณะ 
 

สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของ
คณะ จากสูตร 

 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่หมายถึงหลักสูตรตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดหมายถึงหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ CHE 
QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 
X 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 
  (Research/Service in Region) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ผลงานวิจัยและผลงานจากการบริการวิชาการท่ีน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่

ย่อมสะท้อนถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และภูมิภาค (Regional 
Engagement) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อ
ผลงานทางวิชาการท่ีได้ด าเนินการทั้งหมด 
 

สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดจากสูตร 

 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมหมายถึงผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมตามนิยามประกาศ 
ของ ก.พ.อ. และ/หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด หมายถึง ผลงานทางวิชาการตามนิยามประกาศของ ก.พ.อ. 
และ/หรือ กกอ. ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
X    100 

จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  หลักสูตรการยกระดับทักษะ (Up skill) การปรับทักษะ (Re skill) และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชนได้มีโอกาสก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในการสอน การบริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่
ภูมิภาคที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาและชุมชนในพ้ืนที่ภูมิภาค 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 สัดส่วนของจ านวนหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning ที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์
ชุมชนได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอนการบริหารต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
 

สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละหลักสูตร Up skill , Re skill , Life Long Learningต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของ
คณะ จากสูตร 

 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 
 
หมายเหตุ : 
 1. จ านวนหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning หมายถึง หลักสูตร Up skill , Re skill 
และ Life Long Learning ที่ชุมชน หรือปราชญ์ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาทิ การก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน การสอน การบริหารในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดของคณะที่ได้รายงานในระบบ CHE 
QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

จ านวนหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning 
X   100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
  ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ปีท่ีประเมิน  ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  เงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่รวมถึงเงินที่มาจากการบริจาคของ
ชุมชนในพื้นท่ีเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
แหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 สัดส่วนร้อยละของเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบด าเนินการทั้งหมด
ของสถาบัน 
 

สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบด าเนินการทั้งหมด
ของสถาบัน จากสูตร 

 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ หมายถึง เงินทุน เงิน
บริจาคจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ของคณะรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

2. งบด าเนินการทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ าของคณะในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

 

จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
 X  100 

งบด าเนินการทั้งหมด 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การก าหนดเปูาหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 
 

เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด
สอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตรประเภทหลักสูตรปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
หลักสูตรผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา
ภาษาต่างประเทศคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนฯลฯ) 

3 
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสมเชื่อถือได้โปร่งใสเปิดเผยและเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตรใฝุรู้ใฝุเรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิตมีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 
 

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับและมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไขนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อ

การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ

ด้านอื่นๆ 
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6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ามีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้าฯลฯ) 

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษาการก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษา

การท า 
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่

สนองความต้องการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ

เป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการศิลปะและวัฒนธรรมฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT 

literacy,scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเช่นนักกีฬาต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้ได้สาระความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับเปูาหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting Professors ที่มา

ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษานักศึกษามีความรู้ทักษะการแสวงหาความรู้การสร้างความรู้ด้วยตนเองมีศักยภาพ

การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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แนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญรวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งอาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริม
การท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ในจ านวนที่ไมต่่ า
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิต าแหน่งทางวิชาการ

ตามเปูาหมายทีก่ าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบันลดอัตราการลาออกหรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วยแผนอัตราก าลัง
แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่แผนธ ารงรักษาแผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/
เกษียณอายุอ่ืนๆตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดสถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารกรณีมีอาจารย์ส่วนเกินกรณีมีอาจารย์ขาดแคลนกรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงานเพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่

สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุมก ากับส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน

ของอาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน

สาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษาให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า

ก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรีโดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถ
ด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้
ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลามีการเปิดวิชาใหม่ให้
นักศึกษาได้เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชาจ านวนหน่วยกิตและมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียนมีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้นมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 
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5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อนกลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันเหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีลาดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อ

ยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนด

ในหลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษาทันสมัยและเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบันการศึกษาปกติหรือ

การศึกษาทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระเปูาหมายการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอนการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎีการปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น

วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิตต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ

ทีก่ าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน 
บัณฑติศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อนมีจุดเน้น 
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความ

ต้องการของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญาวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน
(ค านึงถึงสาขาวิชาประสบการณ์ท างานผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลายเพื่อให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตรนักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และมคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหากิจกรรมการเรียนการวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษาและมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบันหรือระบบปกติ/ระบบทางไกลต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกันมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอนต้องได้รับการฝึกอบรมการให้ค าแนะน าและการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอมีคุณสมบัติด้านความรู้ประสบการณ์เวลาใน

การใหค้ าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติโดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสกอ. 
ก าหนด 

10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผู้ประกอบการการศึกษาดูงานฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่นความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมี

ก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษฯลฯ) 
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15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพ่ิมประสบการณ์การ
เรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ 

16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน (ความรับผิดชอบทักษะการ
สื่อสารการพูดฟังอ่านเขียนทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหาฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทางเช่นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ 
(กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการการศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online 

learning 
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒน าความสามารถด้านการ

สอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน

สาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 
(ถ้ามี) 

28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ถ้ามี) 

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเฉพาะการ

สอนที่เน้นปัญหาเป็นฐานการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มท่ีให้ความส าคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของ
อาจารย์ 

33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อย

หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานข้อมูลที่สกอ. รับรองและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่

ไม่มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มี

โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting Professors ที่มา

ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 

1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎีปฏิบัติ

สัมมนาฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ

หลากหลายเช่นข้อสอบปรนัยอัตนัยการบ้านรายงานที่มอบหมายการสอบปากเปล่าการสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงานฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงาน
จริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู้ 
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5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา 
(มีการวิพากษ์ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบสร้างข้อสอบใหม่ๆเสมอมีคลังข้อสอบข้อสอบหรือเครื่องมือ
ประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน

สอดคล้องกับที่เกณฑ์ท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรกมีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจนการกระจายของเกรดสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของ
นักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอนการประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดในมคอ. 5 มคอ. 6 

และมคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจนมีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ปูองกันชัดเจน 

11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใสตรวจสอบและสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์สาร
นิพนธ์ได้ 

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมากมีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่มร่วมสมัยมีการออกแบบ
การวิจัยที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพมีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดยสกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียนห้องปฏิบัติการสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่นห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้นฯลฯเพียงพอทันสมัย 
3 การจัดพ้ืนที่/สถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างาน

ร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกลระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และ

นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความ

คาดหวังสูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกันทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมี
มากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

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

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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