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บทท่ี  1 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ในปี พ.ศ. 2557 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในระดับอุดมศึกษำ ได้ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับอุดมศึกษำ โดยให้พิจำรณำเพ่ิมเติมในสำระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -
2559)  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552ทั้งนี้ 
ได้ก ำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถำบันโดยมีองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมพันธกิจ 4 ด้ำนของ
สถำบันอุดมศึกษำ และเพ่ิมเติมด้ำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น ส ำหรับกำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถำบัน ด ำเนินกำรไปพร้อมกัน หำกเป็นตัวบ่งชี้
ที่เน้นกระบวนกำรจะต้องมีกำรประเมินผลลัพธ์ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กระบวนกำรดังกล่ำว
ด้วย (process performance) ซึ่งได้ก ำหนดหลักกำรพัฒนำไว้ดังนี้ 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่  3 นักศึกษำ 
องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตรครอบคลุมเรื่องกำรส่งเสริม พัฒนำนักศึกษำ กำรวำงระบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวนอำจำรย์ต่อนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ (โดยเฉพำะกำรคุมวิทยำนิพนธ์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร) ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ สื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 
ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำงๆ กำรด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติรวมทั้งคุณภำพบัณฑิต ซึ่งจะพิจำรณำจำกกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ คุณภำพ
ผลงำนตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะให้ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของคณะเพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษำ กำร



2 
 
บริกำรนักศึกษำ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพของ
คณะ 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน พิจำรณำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ  ประกอบด้วย
ด้ำนกำยภำพด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจของสถำบันประกอบด้วยด้ำนกำรผลิตบัณฑิตด้ำนกำรวิจัยด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นกำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินกำรของสถำบัน
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้ำนกำยภำพและภำรกิจของ
สถำบัน รวมถึงกำรประกันคุณภำพในภำพรวม 
 จุดมุ่งหมำยของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในแต่ละระดับ เพ่ือกำรควบคุมคุณภำพ 
กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและกำรพัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถำบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรที่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำของแต่ละคณะ และภำพรวมของสถำบันอันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงและพัฒนำ
คุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อสกอ. ทุกปีกำรศึกษำ ตลอดจนเพ่ือรองรับกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปีตำมกฎกระทรวงฯ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภำพ
บัณฑิตโดยผู้เรียนมีงำนท ำผู้เรียนมีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และ
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2552 
   

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 
เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทำงกำรจัดกระบวนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมวงจรคุณภำพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผน (Plan) 
กำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูล (Do) กำรประเมินคุณภำพ (Check / Study) และกำรเสนอแนว
ทำงกำรปรับปรุง (Act) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 P = เริ่มกระบวนกำรวำงแผนกำรประเมินตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมินปีก่อน
หน้ำนี้มำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนำยน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภำค
กำรศึกษำแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหำคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภำคกำรศึกษำตำมอำเซียน  
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 D = ด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ คือเดือนที่ 1 – 
เดือนที่ 12 ของปีกำรศึกษำ (เดือนมิถุนำยน –พฤษภำคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหำคม –กรกฎำคม ปี
ถัดไป) 
 C/S =  ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพในระดับหลักสูตร คณะ และสถำบัน ระหว่ำงเดือน
มิถุนำยน – สิงหำคม หรือเดือนสิงหำคม – ตุลำคม ของปีกำรศึกษำถัดไป 
 A = วำงแผนปรับปรุงและด ำเนินกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำร
บริหำรระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน โดยน ำข้อเสนอแนะและผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในมำวำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
สภำมหำวิทยำลัย) มำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและเสนอตั้งงบประมำณปีถัดไป หรือจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำและเสนอใช้งบประมำณกลำงปีหรืองบประมำณพิเศษก็ได้ 

วิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน ก ำหนดไว้ดังนี้ 
1. สถำบันวำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำใหม่ 
2. สถำบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตำมตัวบ่งชี้ที่ได้ประกำศใช้บนระบบ CHE QA Online 

และให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นประจ ำทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชำ และ
สถำบัน 

3. หลักสูตรเตรียมกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ่ำนระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำน ำผลกำรประเมินระดับหลักสูตรมำจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
กำรประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 

6. สถำบันน ำผลกำรประเมินระดับหลักสูตร  ผลกำรประเมินระดับคณะวิชำ มำจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเองระดับสถำบัน 

7. สถำบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลกำรประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร คณะวิชำ พร้อมน ำผลกำรประเมินเสนอสภำสถำบันเพ่ือพิจำรณำวำงแผนพัฒนำ
สถำบันในปีกำรศึกษำถัดไป 

8. ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในที่สถำบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภำสถำบัน) มำวำงแผนปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ผ่ำนระบบ CHE QA 
Online ภำยใน 120 วันนับจำกสิ้นปีกำรศึกษำ 

สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยใน
ทุกปีกำรศึกษำ ทั้งระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับสถำบัน ตำมล ำดับโดยสถำบันอุดมศึกษำเป็น
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ผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน และส่งผลกำรประเมินให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ทรำบผ่ำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ (CHE QA Online)ทั้งนี้ คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 1 ชุด อำจประเมินได้มำกกว่ำหนึ่งหลักสูตรหำกเป็นหลักสูตรใน
สำขำวิชำเดียวกัน เช่นหลักสูตรสำขำวิชำเดียวกันทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ  

ในกรณีที่ต้องกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552องค์ประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร ก ำหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยเกินกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน
และอย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน 

- ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับ

กำรศึกษำ เป็นดังนี้ 
- ระดับปริญญำตรี คณะกรรมกำรมีวุฒิปริญญำโทขึ้นไปหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญำโท คณะกรรมกำรมีวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรอง

ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญำเอก คณะกรรมกำรมีวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ

ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
ในกรณีที่ประสงค์น ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำในระดับสถำบัน 

ไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสถำบันอุดมศึกษำของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ ระดับสถำบัน ก ำหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของสถำบัน 
- ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกสถำบันที่ขึ้นทะเบียนประธำนคณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ. 
- กรรมกำรเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกสถำบันที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ

สกอ. อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในสถำบันต้องต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถำบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธำนกรรมกำร 
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- ผู้บริหำรระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็นผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำในระดับคณะหรือเทียบเท่ำข้ึนไป  

- ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหำรระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ในระดับคณะหรือเทียบเท่ำข้ึนไป  

- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อประธำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

- ผู้ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีประสบกำรณ์เป็น              
ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ในระดับคณะหรือเทียบเท่ำข้ึนไป  

- ผู้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม 
2. กรรมกำร  

- กรณีเป็นอำจำรย์ต้องท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจ ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ำยสนับสนุน ต้องท ำหน้ำที่ในระดับผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนขึ้นไปมำแล้วไม่น้อย

กว่ำ 2 ปี 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำ
ทรำบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อสำธำรณชน เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อ 36 
แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 
 
การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์จัดอยู่ในกลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี  โดยมุ่ง

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  เพื่อกำรพัฒนำสู่สำกล  มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพ
บัณฑิต โดยก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ รวมทั้งโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำบัณฑิตให้มี
คุณภำพและทันสมัยสอดรับกับสภำพปัจจุบันเป็นไปตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น  และอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย  คือ “จิตอำสำ  ใฝ่รู้  สู้งำน”   

มหำวิทยำลัยได้มุ่งพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ โดยสภำ
มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย  เพ่ือเป็นกรอบ        
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย  เพ่ือสนองตอบและครอบคลุมพันธกิจที่มหำวิทยำลัยต้อง
ด ำเนินกำรทั้ง 4 ด้ำน  คือ  กำรผลิตบัณฑิต  กำรวิจัย  กำรบริกำรทำงวิชำกำร  และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  ดังนี้ 
 1.  มหำวิทยำลัยมีนโยบำยพัฒนำมหำวิทยำลัย  โดยมีแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงชัด เจน  โดยก ำหนดไว้ ในนโยบำย ข้อที่  1  ของมหำวิทยำลัยว่ ำ  “มุ่ งจัดให้มี ระบบ                  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเพ่ือยกระดับสู่มำตรฐำนของสถำบัน อุดมศึกษำ” 
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 2.  ให้มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือเป็นเครื่องมือ               
ในกำรรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  โดยเน้นหลักกำรของกำรให้คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  
และศูนย์  พัฒนำระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำขึ้นภำยในหน่วยงำน  และสร้ำงควำม
พร้อมที่จะให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำไปตรวจสอบเพื่อกำรรับรองคุณภำพ 
 3.  ส่งเสริมให้คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์จัดตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ขึ้นภำยในหน่วยงำน  โดยมีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ  
ตลอดจนประสำนงำน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ  ส ำนัก  
สถำบัน  และศูนย์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน         
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีระบบ  โดยใช้งบประมำณตำมควำมจ ำเป็น 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์เผยแพร่กิจกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย  
เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์คุณภำพกำรศึกษำของแต่ละหน่วยงำน 
 6.  จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ 

กระบวนการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำอย่ำง

ต่อเนื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับต่ำงๆ เพ่ือรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  สังกัดกองนโยบำยและแผนเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย  ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัยที่รับกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน  จ ำนวน  13 หน่วยงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
กำรศึกษำทุกปี  เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำน และ
พร้อมรองรับกำรประเมินคุณภำพจำกภำยในและภำยนอก  ทั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือให้
ครอบคลุมกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย  และเพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำตนเองให้มีคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยบูรณำกำรตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำน 
ก.พ.ร.  และตัวบ่งชี้ที่แสดงอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  

ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นบรรลุตำมเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ นอกจำก
มหำวิทยำลัยต้องสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจในระบบและกลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร
แล้ว  มหำวิทยำลัยยังเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพที่ต้องเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ  จึงได้น ำระบบฐำนข้อมูลส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรของคณะ หรือ FIS 
(Faculty Information System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพมำใช้             
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ในกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรกำรสร้ำงระบบและกลไก            
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
กระบวนการสร้างคุณค่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พัฒนำตัวบ่งชี้  เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

หลักสูตร/หน่วยงำน /มหำวิทยำลัย จัดท ำ SAR 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

หน่วยงำนรับทรำบผลกำรประเมินและน ำไปปรับปรุง 
 

อบรม/ประชุม/ให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ระบบ CHE QA 
Online System 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- จัดอบรมให้ควำมรู้เรื่อง กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกร และ
นักศึกษำ 
- ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

- พัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มำตรฐำน ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัย 
- จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพฯ 
- จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

หน่วยงำนบันทึก 
ข้อมูลใน  FIS 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยนอก 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีผู้เกี่ยวข้องหลัก คือ คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ของหน่วยงำน  
โดยมีคณะท ำงำนประกันคุณภำพระดับสถำบันเป็นผู้ด ำเนินกำรและประสำนงำนตำมขั้นตอนของ
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ดังนี้ 

ขั้นตอน หน่วยงำน กิจกรรม 

ขั้นที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหน่วยงำน 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ       
ท ำควำมเข้ำใจ 

ขั้นที่ 2 ถ่ำยทอดควำมรู้และประชำสัมพันธ์เรื่อง กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรใน
สังกัดหน่วยงำน 

จัดอบรม/ประชุม/ให้ควำมรู้เรื่องกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

ขั้นที่ 3 พัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้สอดคล้องและครอบคลุมกับ
พันธกิจของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 

จัดประชุมพัฒนำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนและครอบคลุมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 

ขั้นที่ 4 จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
อบรมสร้ำงควำมเข้ำใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์          
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ขั้นที่ 5 - เก็บข้อมูลและจัดท ำ SAR  โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (FIS) ช่วยในกำร
จัดเก็บข้อมูล  

- บันทึกข้อมูลใน FIS 
- ก ำหนดรูปแบบ SAR  
- จัดท ำรำยงำนผ่ำน CHE QA  Online   
- ท ำคู่มือกรรมกำรประเมิน  
- แต่งตั้งกรรมกำรประเมิน 
- อบรมกรรมกำรประเมิน โดยตรวจประเมินผ่ำน 
CHE QA  Online  

ขั้นที่ 6 - ส่ง SAR เพ่ือขอรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและเตรียมพร้อมรอรับกำรประเมิน 

- จัดตำรำงกำรประเมินหน่วยงำน 
- จัดเอกสำรกลำงพร้อมรับกำรประเมิน 
- กรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกเอกสำร 
และจำก  CHE QA  Online 

ขั้นที่ 7 - รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน และ
รับทรำบผลกำรประเมินระดับหน่วยงำน/
มหำวิทยำลัย 

- คณะกรรมกำรเข้ำประเมินคุณภำพภำยในและ
ประชุมผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบผล   
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  (ต่อ)  

ขั้นตอน หน่วยงำน กิจกรรม 

ขั้นที่ 8 - รับทรำบรำยงำนกำรประเมินผล
ระดับหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย และ
น ำไปปรับปรุง 

- น ำเสนอผลรำยงำนกำรประเมินต่อ
สภำมหำวิทยำลัย 

- จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในรวมทุกหน่วยงำน 

- สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัย 

ขั้นที่ 9 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเองระดับมหำวิทยำลัย 

- รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำSAR ระดับ
มหำวิทยำลัยโดยใช้ข้อมูลจำก FIS เพ่ือ
เตรียมรองรับกำรประเมินคุณภำพ 

ขั้นที่ 10 - ส่ง SAR เพ่ือขอรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 

- จัดท ำรำยงำนผ่ำน CHE QA  Online   
- ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ือเตรียม 
  ควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน 

ขั้นที่ 11 - รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
และรับทรำบผลกำรประเมิน 

- กรรมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ประเมินจำกเอกสำรและจำกCHE QA 
Online 

-  ประชุมผู้บริหำรเพ่ือรับทรำบผล   

ขั้นที่ 12 - รับทรำบผลกำรประเมินและน ำไป
ปรับปรุง 

- น ำผลกำรประเมินเสนอต่อสภำ       
มหำวิทยำลัย 

- ส่งรำยงำนผลกำรประเมินต่อ สกอ. 

- ประชุมทบทวนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในเพื่อน ำไปปรับปรุงหน่วยงำน 
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 ล าดับ

ที่ 
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

  -  ต้องจัดท ำ SAR เสนอต่อ ก.พ.ร.  สมศ.  
สกอ.  คณะกรรมกำรประเมินภำยใน 
-  ประเมินภำระงำนของบุคลำกร  โดยลดเวลำ
และค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดท ำเอกสำร 

ทุกหน่วยงำน 

  -  ควำมยุ่งยำกของกำรค้นหำผลงำนและ
หลักฐำน 
 

 

  -  ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ด ี
 

 

  -  จัดจ้ำงทีป่รึกษำเพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนประกันคุณภำพให้ครอบคลมุกำรรำยงำน
ของทุกหน่วยงำน  รวมทัง้ใช้ในกำรบริหำรและ
กำรวำงแผนงำนของมหำวิทยำลัย 
- แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อรับผิดชอบ 
 

งำนพัสดุ 
 

  -  ท ำควำมเข้ำใจกับผู้ใช้ระบบทุกกลุ่มโดยกำร
อบรมให้ควำมรู้เรื่องระบบและจัดท ำคู่มือกำรใช้
งำน 
-  บันทึกข้อมูลในอดีตถึงปัจจุบนั   
 

- รองอธิกำรบดี 
วำงแผนฯ 
-  ผู้บันทึกข้อมูล 
- ผู้ตรวจสอบ 

 

 
- ประชุมคณะท ำงำนอยำ่งต่อเนือ่ง  เพื่อให้
ทรำบปญัหำและแก้ไขให้กำรบนัทึกข้อมูล
ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ ์

- รองอธิกำรบดี 
วำงแผนฯ 
-  ผู้บันทึกข้อมูล 
-  ผู้ตรวจสอบ 

  - บุคลำกร  ผูบ้ริหำรสำมำรถดูข้อมูลของตนเอง
และภำพรวมของมหำวิทยำลัยได้ 
 

บุคลำกร 
ทุกคน 

  -  บุคลำกร  ผูบ้ริหำร  ตรวจสอบข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถูกต้อง 
 

บุคลำกร 
ทุกคน 

  -  จัดท ำ SAR เสนอต่อ ก.พ.ร.  สมศ.  สกอ.  
คณะกรรมกำรประเมินภำยใน 
-  ประเมินภำระงำน/ผลงำนบุคลำกร   

คณะกรรมกำร
จัดท ำ SAR 

  

ใช่ 

ไม่ใช ่

จัดท ำ SAR                      
ประเมินภำระงำน 

ภำระงำน 
 

 

วิเครำะห์เหตุแห่งปัญหำ 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรประกันคุณภำพ (FIS) 

แต่งตั้งและอบรมคณะท ำงำน 

ผู้บันทึก บันทึกข้อมูลเป็นปัจจบุนั 
และถูกต้อง 

จัดท ำคู่มือและอบรมกำรใช้ระบบ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 
มีปัญหำกำรรำยงำน 

 

ข้อมูล
ถูกต้อง 

 จัดท ำ SAR  ประเมิน 
ภำระงำน 

 

บุคลำกร  ผู้บริหำรเข้ำใช้ระบบเพื่อดขู้อมูล 

 
ใช่ 

ไม่ใช่ 

มีปัญหำกำร 
บันทึกข้อมูล 

กระบวนการใช้เทคโนโลยีด้านการประกันคุณภาพ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
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P 

D 

C 

A 

P D C A 
ระบบรับนักศึกษา 

 
ปรับปรุงแผนกำรรับนักศึกษำ 

 การรับสมัครนักศึกษาและเตรียมความ
พร้อม 
- ส่งแผนกำรรับสมัครนักศึกษำของ    

แต่ละหลักสู ตร ให้กั บมหำวิทยำลัย เพื่ อ
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

-  มหำวิทยำลัยประกำศรับสมัครนักศึกษำ 
- ประชำสัมพันธ์หลักสูตร/เกณฑ์/ก ำหนดกำร 
- สร้ำงเครื่องมือเพื่อสอบคัดเลือก 
- แต่งต้ังคณะกรรมกำร 
- คณะจัดท ำ ข้อสอบมำตรฐำนและแนว

ทำงกำรสอบสัมภำษณ์เพื่อทดสอบ IQ/EQ 
- ด ำเนินกำรจัดสอบและประเมินผล 
- นักศึกษำรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ 

- เ รี ย น ป รั บ
พื้นฐำน 
- ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษำใหม่ 
 

 ก าหนดคุณสมบัตแิละจ านวนรับนักศึกษา 
- วิเครำะห์สถำนกำรณ์ประเทศและ

อำเซียน 
- ส ำรวจควำมตอ้งกำรตลำดแรงงำน 

จัดท ำแผนกำรรับสมัครนักศึกษำ
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและควำมพร้อมในกำรรับ
สมัครนักศึกษำ 

คณะกรรมกำรวิชำกำรวิเครำะห์
สังเครำะห์ผลตำมแผน 

คณะกรรมกำรวิชำกำรวิเครำะห์   
ลังเครำะห์จ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำ 

เสนอมหำวิทยำลัย
รับสมัครนักศึกษำ
ที่พลำดหวังและมี
คุณสมบัติสำมำรถ
เข้ำศึกษำได้ 

Y 

N 

N 

Y 

 ตรวจสอบแผนการรบันักศึกษา 
- จัดท ำแผนกำรตรวจสอบกำรรับ

นักศึกษำ 

 

วิเครำะห์และสังเครำะห์โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
- จ ำนวนกำรรับนักศึกษำ 
- ควำมต้องกำรตลำดแรงงำน 
- SWOT 
- ฯลฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลกำร
วิเครำะห์และถอดบทเรียน 

ข้อเสนอแนะส ำหรับปรับปรุง 
แผนกำรด ำเนินงำน 
เพื่อใช้ในปีถัดไป 

N 

Y 

 วางแผนปรบัปรุงการรับนักศึกษา 
- จั ดท ำแผนกำ รปรั บปรุ งกำ รรั บ

นั ก ศึ ก ษ ำ ใ น ปี ถั ด ไ ป โ ด ย ค ณ ะ
กรรมกำรบริหำรคณะและสำขำวิชำ 

 

- จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
- จัดท ำ SWOT เพื่อใช้ในกำรปรับปรุง

กำรรับนักศึกษำในปีถัดไป 
- จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนอขอในรอบปี

ถัดไป 
 

N 

Y 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ใช้บัณฑิต 
วิเครำะห์สังเครำะห์แนวทำงกำรรับ

นักศึกษำ 

 
ด ำเนินกำรในปีถัดไป 
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P 

D 

C 

A 

P D C A 

น ำแผนพัฒนำนักศึกษำไปใช ้

- จัดท ำแผนปฏบิัติกำรประจ ำป ี
 ด้ำนกำรพัฒนำนกัศึกษำ 

 

Y 

N N 

Y 

- วำงแผนกำรตรวจสอบว่ำโครงกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมหวัข้อ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัด 
 วัตถุประสงค์ 
 ก ำหนดเวลำ 

ฯลฯ 

- ประชุ มคณะกรรมกำรบริหำร  เพื่ อ
ตรวจสอบโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 

 

คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำ
นักศึกษำวิเครำะห์และสังเครำะห์

โครงกำร/กิจกรรมเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ 

น ำข้อเสนอแนะมำจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพ (Improvement Plan) 

- รวบรวมข้อเสนอแนะของแผนทั้งหมด 
- รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
- วำงแผนกำรท ำแผนพัฒนำคุณภำพ 
(Improvement Plan) 

- สรุปแผนพัฒนำคุณภำพ และแนวทำงกำร
พัฒนำโครงกำรในรอบปีถัดไป 

N 

Y 

 
คณะกรรมกำรบริหำรตรวจสอบ

แผนพัฒนำคุณภำพ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ 

น ำแผนพัฒนำคุณภำพ  
มำวำงแผนในกำรพัฒนำปีถัดไป 

-ส ำรวจคุณสมบัติบัณฑิตที่เป็นที่ตอ้งกำรของตลำดแรงงำน 
-วิเครำะห์สภำพปัญหำของนักศึกษำ มหำวิทยำลัย    
รำชภัฏรำชนครนิทร ์

-ก ำหนดคุณลกัษณะบัณฑิตที่ตอ้งกำรพัฒนำ 

- จัดท ำแผนพัฒนำนกัศกึษำ ใหค้รอบคลุมทั้ง ๔ หวัข้อ ดังนี ้
 กำรควบคุม กำรดูแล  กำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและ

แนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี 
 กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่

บัณฑิตศึกษำ 
 กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมทักษะ

กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
- ก ำหนดตัวบ่งช้ีที่ต้องกำรวัด 

คณะกรรมกำรส่งเสริมและ
พัฒนำนักศึกษำตรวจสอบ 

แผนพัฒนำนักศึกษำและตวับ่งชี้
ต่ำงๆ  

- จัดท ำโครงกำรและกจิกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนำนักศกึษำ
ใหค้รอบคลุมทั้ง ๔  หัวขอ้ ดังนี ้
 กำรควบคุม กำรดูแล  กำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและ

แนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี 
 กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่

บัณฑิตศึกษำ 
 กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมทักษะ

กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

น ำแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีไปใช ้

N คณะกรรมกำรบริหำร
ตรวจสอบโครงกำรและ

กิจกรรมต่ำงๆ 

Y 

 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
 

ด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกอำจำรย์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มหำวิทยำลัย 
 

จัดกระบวนกำรพัฒนำอำจำรย์ตำมพันธกิจ 
 

ติดตำมปริมำณและคุณภำพอำจำรย์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน สกอ. 
 

ติดตำมกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 

ประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
 

P 

A 

C 

D 

จัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ๔ ปี 
 

ประเมินควำมพึงพอใจต่อระบบบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
 

จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ปรับปรุง พัฒนำ และเสนอข้อมูลต่อผู้บริหำร 
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ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจ 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศ เกี่ยวกับกำรก ำหนดภำระงำนและกำรสอน
เกินเกณฑ์และแรงจูงใจ 

ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศเก่ียวกับกำรก ำหนดภำระงำน
และกำรสอนเกินเกณฑ์และแรงจูงใจ 

 

ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนต่อผู้บริหำร 

P 

D 

C 

A 
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ระบบเลิกจ้างและการเกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

๑. ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำใช้พระรำชบัญญตัิระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2547 

๒. ลูกจ้ำงประจ ำใช้ระเบยีบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำส่วนรำชกำร พ.ศ.2537 
๓. พนักงำนมหำวิทยำลัยใช้ข้อบังคับมหำวิทยำลยั 
๔. พนักงำนรำชกำรใช้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 
๕. อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำ/พนักงำนประจ ำตำมสัญญำใช้สัญญำจ้ำง 

กรณีถูกสั่งให้ออก/ไล่ออก 

ก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง 

กรณเีกษียณอำยุรำชกำร 

พิจำรณำพระรำชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกำศ/
ข้อบังคับตำมต ำแหน่งงำน 

ด ำเนินกำรสอบสวน - ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
- เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
สำขำวิชำ/หน่วยงำนท่ีสังกดั 

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน 

ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนต่อผู้บริหำร 

P 

D 

C 

A 

ไม่จ้ำง
ต่อ 

อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

เลิกจ้ำง 

จ้ำงต่อ 

พระรำชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกำศ/ข้อบังคับ 
คับ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัย 
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ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร 
 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำร 
 

กำรยกย่องบุคลำกร กำรธ ำรงรักษำบุคลำกร 

พิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรตำมหลักเกณฑ ์           
ที่ก ำหนด 

ประกำศรำยชื่อและจัดกิจกรรมมอบรำงวัล 

- จัดสวัสดิกำรบุคลำกรของมหำวทิยำลัย 
- จัดงบประมำณสนับสนุนให้พัฒนำตนเอง 
- จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรปฏิบตัิงำน 

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนต่อผู้บริหำร 

P 

D 

C 

A 

หน่วยงำนเสนอรำยชื่อพร้อมผลงำน 
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ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กา
รว

าง
ระ

บบ
ผู้ส

อน
 

กรณีอำจำรย์ประจ ำให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ สกอ. และมหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

กรณีวิทยำกรภำยนอก ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำก คกก.ประจ ำคณะ และสภำ
วิชำกำร และให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก ำหนด
แผนกำรสอนตลอดหลกัสูตร 

ส่งแผนกำรสอนตลอดหลักสูตรให้กับส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบยีน 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก ำหนดผู้สอน
ของแต่ละภำคเรียน 

ผู้สอนจัดท ำมคอ.3 และมคอ. 4 ให้มีกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรกำรสอนกับกำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำ 
ก ำกับ ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำมคอ.3 และ
มคอ. 4 

ค ก ก . บ ริ ห ำ ร
ห ลั ก สู ต ร แ จ้ ง
ผู้สอนให้แก้ไข 

ค ก ก . บ ริ ห ำ ร
หลักสูตรแจ้งผู้สอน
ให้บันทึกในระบบ 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

กา
รว

าง
ระ

บบ
ผู้ส

อน
 

กรณีอำจำรย์ประจ ำให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ สกอ. และมหำวิทยำลัย

ก ำหนด 

กรณีวิทยำกรภำยนอก ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำก คกก.ประจ ำคณะ และสภำ
วิชำกำร และให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

P 

D 

กร
ะบ

วน
กา

รจ
ัดก

าร
เรีย

นก
าร

สอ
น 

คกก.บริหำรหลักสูตร ปฐมนิเทศนักศึกษำเพื่อปรับ
ทัศนคติให้สอดคล้องกับบริบทสำขำวิชำ 

คกก.บริหำรหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอำจำรย์ที่
ปรึกษำ และด ำ เนินกำรพบนัก ศึกษำตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ผู้สอนวำงแผนและออกแบบกำรเรียนกำรสอน (มคอ.3 และ มคอ. 4) 

ผู้สอนปฏิบัติกำรสอนตำมหลกัเกณฑ์และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

ผู้สอนประเมินผลกำรเรียนกำรสอนนกัศึกษำและจัดท ำรำยงำน 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นภำคเรียน 

คกก.บริหำรหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรำยวิชำ 

คกก.บริหารหลักสูตรพิจารณาผลประเมินการสอนของผู้สอน 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดท ำรำยงำน มคอ. 7 

คกก.บริหำรหลักสูตรประชุมเพื่อประเมิน มคอ. 7 โดยเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำผลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

คกก.บริหำรหลักสูตร จัดให้มี โครงกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์ควำมรู้ ทักษะ ตำมมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ตำม มคอ. 2 

ไมผ่่าน 
คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำ ก ำกับ 
ติดตำมและตรวจสอบกำรจัดท ำมคอ.3 และมคอ. 4 

 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร/                     
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร/ 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก ำหนด
แผนกำรสอนตลอดหลกัสูตร 

ส่งแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร (4 ปี/5 ปี) ให้กบั
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

คกก.บริหำรหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก ำหนดผู้สอน
ของแต่ละภำคเรียน 

ผู้สอนจัดท ำมคอ.3 และมคอ. 4 ให้มีกำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรกำรสอนกับกำรวจิยั กำร

บริกำรวิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ค ก ก . บ ริ ห ำ ร
ห ลั ก สู ต ร แ จ้ ง
ผู้สอนให้แก้ไข 

คกก.บริหำรหลักสูตรแจ้งผู้สอน
ให้บันทึกในระบบ 

ผ่าน 

A คกก.บริหำรหลักสูตรแจ้งผู้สอนเพื่อน ำไปปรับปรุง
ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

C 
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ส ำรวจควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนผูใ้ช้บัณฑิต 

วิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ และทิศทำงแนวโน้มจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งข้อมูลจำกมคอ. ๗ 
ข้อเสนอแนะของนักศึกษำศิษย์เก่ำ ผู้ใชบ้ัณฑิตมำปรับปรุง / พัฒนำหลกัสูตร 

เสนอแผนกำรเปิดหลักสูตรต่อมหำวิทยำลัย 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำวำงแผนและออกแบบหลักสูตร /รำยวิชำในหลักสูตร (มคอ. ๒) 

วิพำกษ์สำระรำยวิชำในหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สภำวิชำชีพ และผู้ใช้บัณฑิต 

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

น ำเสนอต่อสภำวิชำกำร 

น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลยั 

ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัหลักสูตรของ
นักศึกษำ อำจำรย์ผู้สอน และอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ทวนสอบผลสัมฤทธิก์ำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

น ำข้อเสนอแนะจำกผู้ที่เกีย่วข้องมำปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัด
และกำรประเมินผลให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัย 

จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 

แก้ไข 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ตรวจสอบหลักสูตร 

แก้ไข 

แก้ไข 

P 

D 

ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

หลักสูตรปรับปรุง 

ระบบควบคุมการจัดท ารายวิชา 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 

หลักสูตรใหม่ 

แก้ไข 
ผ่ำน 

ส่งหลักสูตรต่อ สกอ. 

ผ่ำน 

C 

A 

ส่งหลักสูตรต่อ สกอ. 

 

          คณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสตูร มรร. 
ไม่ผ่ำน 

แก้ไข 
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ระบบประเมินนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 

จัดท ำปฏิทินด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร 
 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำของแต่ละหลักสูตรจัดท ำมคอ. ๓ โดยก ำหนดกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และผ่ำนกำรตรวจสอบ

จำกประธำนหลักสูตร 
 

ผู้รับผิดชอบรำยวิชำส่ง มคอ. ๓ ผ่ำนระบบทะเบียนและประมวลผล edu ๒๐๐๘ 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

อำจำรย์จัดกำรเรียนกำรสอน และประเมินผลผู้เรียนตำม มคอ. ๓ 
 

อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ มคอ. ๕ เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ  
ภำยใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 

 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดท ำ มคอ. ๗ เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
ภำยใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ (นับแต่วันสุดท้ำยของกำรส่งเกรด) 

 

คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรประชุมเพ่ือน ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ            
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรมำปรับปรุงหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน       

กำรประเมินผู้เรียน 
 

P 

A 

C 

D 
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ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำรวจควำมต้องกำร/ปัญหำ  
ปัจจัยในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 (หลักสูตร, คณะ, สถำบัน และหน่วยงำน) 
คณะกรรมกำรบริหำรจัดท ำนโยบำยกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ 
ให้เพียงพอและสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
(ผู้บริหำรคณะ ประธำนสำขำวิชำ และประธำนหลักสูตร) 

 
ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำแผน 

กำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร 
โดยกำรมีส่วนร่วมของประธำนหลักสูตร 
(หลักสูตร, คณะ, สถำบัน และหน่วยงำน ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรน ำเสนอแผนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้พร้อมจัดท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี 

มหำวิทยำลัยอนุมัติงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง 
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรก ำกับติดตำมดูแล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผน 

ประเมินควำมพึงพอใจ/วิเครำะห์ควำมสอดคล้องของจ ำนวน
และประสิทธิภำพของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ต่อกำรใช้งำนใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้/จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดี 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่ำงหน่วยงำน 

ปรับปรุงและทบทวนแผน 

P 

D 

C 

A 

A 
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ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

คณะเสนอคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ไปยังมหำวิทยำลัยเพ่ือเปิดรับสมัครอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

P 

มหำวิทยำลัยประกำศคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

รับสมัครอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติในกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

บรรจุและแต่งตั้ง โดยทดลองปฏิบัติงำน ๑ ปี 

ท ำบันทึกส่งตัวไปยังคณะเพื่อด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

D 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

หลักสูตรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนมำให้อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

C 

A 

คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและด ำเนินกำรคัดเลือก 

หลักสูตรเสนอคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

เพ่ือเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

มหำวิทยำลัยประกำศผลผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

ต่อสัญญำจ้ำงตำมข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของ
มหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มีกำรประเมินผล 

กำรปฏิบัติงำนทกุปี 

ปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ มอบหมำยงำน และหลักสูตรจัดท ำ สมอ.๐๘ เสนอ 
สกอ. 

ผ่ำน 

ไม่ผ่ำน 
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ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หำกไม่ผ่ำน
กำรประเมิน
สรรหำใหม่ 

คณะเสนอคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ไปยังมหำวิทยำลัยเพ่ือเปิดรับสมัครอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

P 

มหำวิทยำลัยประกำศคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

รับสมัครอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติในกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

มหำวิทยำลัยประกำศผลกำรคัดเลือก 

ท ำบันทึกส่งตัวไปยังคณะเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

D 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

หลักสตูรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติมำให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

C 

A 

คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติและด ำเนินกำรคัดเลือก 

หลักสูตรเสนอคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร                        
เพ่ือเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

ปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่  มอบหมำยงำน และหลักสูตรจัดท ำ สมอ.08 เสนอ 
สกอ. 

แต่งตั้งเป็นอำจำรย์ประจ ำของมหำวิทยำลัย 

ผ่าน 
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ระบบและกลไกระดับคณะ  
และระดับมหาวิทยาลัย 
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ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

P 

D 

C 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย 

ประชำสัมพันธ์กำรส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

พัฒนำนักวิจัยในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

ประกำศทุน 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์  
เผยแพร่หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 

กลั่นกรองรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
 

นักวิจัยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

A 

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำร 
ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 
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ระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

คณะก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำย 

P 

D 

C 

A 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ประกำศกรอบทุนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นระดับ
คณะ 

พัฒนำนักวิจัยในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเชิงพ้ืนที่ร่วมกับองค์กร
ท้องถิ่น 

นักวิจัยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 

สง่ข้อมลูข้อเสนอโครงการท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะเพื่อให้สถาบนัวิจยัฯ ประกาศทนุ 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

กลั่นกรองรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

ประกำศทุนวิจัย 

พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 
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ระบบส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

D 

C 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับทุนวิจัย 

ประกำศกรอบทุนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

พัฒนำนักวิจัยในกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย
เชิงพื้นที่ร่วมกับ สกว. หรือองค์กรท้องถิ่น 

นักวิจัยปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะ 

ประกำศทุน 

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

ฐานขอ้มลูผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์
เผยแพร ่หรอืน าไปใชป้ระโยชน์ 

กลั่นกรองรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้ประโยชน์ 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย P 

พิจารณาโครงการวิจยัที่ปรับแก้ 

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย 

A 
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ระบบพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ/จัดสรรงบประมำณ 

ประชำสัมพันธ์บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 

นักวิจัยส่งผลงำนเพ่ือขอรับกำรกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ไม่ผ่ำน/
แก้ไข 

ผ่ำน 

ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

นักวิจัยเบิกค่ำสนับสนุน/ค่ำสมนำคุณ 

รับจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

ไม่ผ่ำน/
แก้ไข 

ผ่ำน 

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย P 

D 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

C 

A 

พิจำรณำตรวจสอบเบื้องต้น 

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำตรวจสอบชิ้นงำน 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
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ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 

คณะกรรมกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ 

รวบรวม คัดสรร วิเครำะห์ งำนวิจัย 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ 

คณะกรรมกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

P 

D 

C 

A 

จัดท ำรูปเล่ม/สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ 
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ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ ประกำศ กองทุนรำชภัฏรำชนครินทร์ฯ 

ประชำสัมพันธ์บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 

นักวิจัยส่งผลงำนที่ต้องกำรรับกำรสนับสนุน/ค่ำสมนำคุณ 

พิจำรณำกำรสนับสนุน จบ 
ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

นักวิจัยเบิกค่ำสนับสนุน/ค่ำสมนำคุณ 

ฐำนข้อมูลผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
เผยแพร่  

นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 

รำยงำนผลและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

P 

D 

C 

A 
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ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะและมหำวิทยำลัยร่วมกันจัดท ำแผนด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กำร

เป้ำหมำย 

พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กำรเป้ำหมำยเพื่อให้สำมำรถ
ตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกำรน ำไปบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน       

และกำรวิจัย 

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับชุมชนและองค์กำรเป้ำหมำย 

ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

P 

D 

C 

A 

คณะและมหำวิทยำลัยร่วมกันก ำหนดชุมชนหรือองค์กำร
เป้ำหมำยของกำรให้บริกำรวิชำกำร 
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ระบบการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และก ำหนดตัวชี้วัด 

จัดสรรงบประมำณ/อนุมัติงบประมำณ 

ด ำเนินกิจกรรมที่ได้วำงแผน และจัดโครงกำร/กิจกรรมและ
สรุปผลประเมินโครงกำร 

ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเมินควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม                
และน ำเสนอต่อผู้บริหำร 

เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม 
ก ำหนดตัวชี้วัด 

ก ำหนด/สร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรม  

P 

D 

C 

A 
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ระบบการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 

ก ำกับ ติดตำม และช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน                     
ของหลักสูตร/คณะ 

ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของทุกหลักสูตรและทุกคณะ 
เพ่ือรำยงำนผู้บริหำรพิจำรณำ 

จัดตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะ 

น ำผลกำรประเมินของทุกหลักสูตรและทุกคณะมำปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะ   

น ำเสนอข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำต่อสภำมหำวิทยำลัย/ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 

จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

P 

D 

C 

A 
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ผลผลิตทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต้องการ 
 ผลผลิตทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ หมำยถึง  ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจหลัก คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  และ
ภำระหน้ำที่อ่ืน ๆ ผลผลิตของมหำวิทยำลัยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง “คุณภำพทำงกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยว่ำ  มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตำมปณิธำนและภำรกิจของกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ  ตำมนโยบำยกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำของประเทศ  ตลอดจนปณิธำนและภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัยมำกน้อยเพียงใด 
 มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดผลผลิตทำงกำรศึกษำไว้  3 ด้ำน ดังนี้ 
 1.  ด้ำนคุณลักษณะของบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 

1.1  มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
1.2  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศในระดับสื่อสำรได้ 

 1.3  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 1.4  มีควำมรู้  และมีทักษะขั้นสูงในวิชำชีพ 
 1.5  มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ  ค้นคว้ำ  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.6  มีควำมสำมำรถในกำรเผชิญสถำนกำรณ์  และสู้งำน 
 1.7  มีควำมสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 
 1.8  มีวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรม 
 2.  ด้ำนผลงำนทำงวิชำกำร 
  2.1  งำนวิจัย เป็นผลงำนวิจัยที่อำจำรย์ศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และ
งำนวิจัยที่อำจำรย์และนักศึกษำร่วมมือกับองค์กรอ่ืนเพ่ือใช้พัฒนำท้องถิ่น 
  2.2  หนังสือ ต ำรำ เอกสำรค ำสอน เอกสำรประกอบกำรสอน เป็นผลงำนทำงวิชำกำร         
ที่จัดท ำข้ึนโดยอำจำรย์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
 3.  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร เป็นกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่สอดคล้องกับ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือโครงกำรที่ช่วยเหลือสังคมและชุมชน รวมทั้งกำรเป็น
กรรมกำรวิชำกำร วิชำชีพ และกรรมกำรวิทยำนิพนธ์ให้กับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ เสนอแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งคณะ  
ส ำนัก สถำบัน และศูนย์ สำมำรถน ำมำพิจำรณำปรับให้เหมำะสมสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำน
ได้ดังนี ้
 
1.  การเรียนการสอน 

กำรเรียนกำรสอน  หมำยถึง  กระบวนกำรที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียน  ตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสำขำวิชำ  โดยใช้รูปแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน             
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ที่เหมำะสมกับเนื้อหำ ผู้เรียน และสถำนกำรณ์ รวมทั้งควำมพยำยำมที่จะเชื่อมโยงองค์ควำมรู้สำกล
กับภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนกำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกิจกรรมกำร
พัฒนำนักศึกษำเข้ำด้วยกัน 

 
 
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. ผู้สอนจัดท ำแนวกำรสอน  โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหำ สื่อ วิธีกำรวัดและประเมินผล 
2.  ผู้สอนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอน  หรือเอกสำรค ำสอนของทุกหัวข้อและ                

มีควำมทันสมัย 
3.  ผู้สอนเน้นกำรให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียน โดยใช้วิธีกำรสอนแบบต่ำง ๆ เช่น             

กำรเรียนอย่ำงมีส่วนร่วม กำรเรียนโดยใช้ปัญหำ กำรบรรยำย กำรสัมมนำ กำรสำธิต กำรสร้ำง
สถำนกำรณ์จ ำลอง 

4.  ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะในกำรคิด มีกำรใช้สมองอย่ำงทั่วทุกด้ำน เกิด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เชิงบวก  สำมำรถวิเครำะห์  วิพำกษ์   แก้ไขปัญหำและใช้เหตุผล 

5.  ผู้ สอนใช้ เทคโนโลยีกำรศึกษำประกอบกำรสอน เช่น สื่ อผสมทำงกำรศึกษำ 
(Multimedia) กำรสอนทำงอินเทอร์เน็ต กำรสอนทำงไกล เป็นต้น 

6. ผู้สอนสร้ำงบรรยำกำศให้ผู้ เรียนสนใจ และติดตำมกำรเรียนได้อย่ำงต่อเนื่องและ             
เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียน 

7.  ผู้สอนสอนแบบทีม เชิญวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก เพ่ือให้ควำมรู้แก่นักศึกษำ
ตำมควำมจ ำเป็น 

8.  ผู้สอนชี้แนะแหล่งวิทยำกำรต่ำง ๆ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล และศึกษำด้วย
ตนเอง 

9.  ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือช่วยในกำรเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
10. ผู้สอนมอบหมำยงำนหรือทดสอบ  เพ่ือวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในทุกกระบวนวิชำ

ตำมหลักของกำรวัดผลและประเมินผล 
11.  ผู้สอนประเมินผลกำรเรียนและประเมินข้อสอบ 
12. ผู้สอนจัดตำรำงนัดหมำยให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ 
13. ผู้สอนทบทวน  ปรับปรุง  เนื้อหำสำระของกำรสอนทุกปี 
14. ผู้สอนประเมินกำรสอนของตนเองทุกภำคกำรศึกษำ  เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงกำรเรียนกำร

สอน  อำจท ำกำรประเมินโดยนักศึกษำ  เพื่อนร่วมงำนหรือคณะกรรมกำร 
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2.  หลักสูตร 

หลักสูตร  หมำยถึง  กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำที่ชัดเจน แล้วน ำมำระบุรำยวิชำ 
จัดกลุ่มรำยวิชำและก ำหนดขั้นตอนก่อนหลังของเนื้อหำควำมรู้ของวิชำที่จัดเป็นระบบ  ภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำและทรัพยำกรที่ก ำหนด  เพื่อสร้ำงศักยภำพของนักศึกษำตำมหลักสูตรนั้น ๆ 

 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหำวิทยำลัยก ำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน  กำรพัฒนำหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ        

ที่ชัดเจนในกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร  ทั้งในกำรเสนอหลักสูตรใหม่  กำรปรับปรุงหลักสูตร          
กำรปิดหลักสูตรและกำรเสนอวิชำใหม่  วิชำที่ปรับปรุงและปิดสอน 

2. หลักสูตรก ำหนดปรัชญำ  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณสมบัติของบัณฑิตอย่ำงชัดเจน 
3. ผู้บริหำรและผู้สอนมีควำมเข้ำใจในปรัชญำ  วัตถุประสงค์  และโครงสร้ำงของหลักสูตร                

ที่เปิดสอน 
4.  มหำวิทยำลัย  คณะ  มีหน่วยงำนและบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนด้ำนหลักสูตร

และกำรประสำนงำน 
5. คณะ  สำขำวิชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  เพ่ือ

ก ำหนดนโยบำย  ทิศทำง  วำงแผนงบประมำณ  วำงแผนกำรจัดเตรียมกำรเรียนกำรสอน ท ำแผน 
พัฒนำอำจำรย์ในหลักสูตร  สรรหำทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำ  สรรหำอำจำรย์  จัดท ำ
มำตรฐำนสำขำวิชำ  ติดตำมและประเมินผลหลักสูตร  ตลอดจนพัฒนำกลไกกำรควบคุมคุณภำพ
หลักสูตร 

6. กำรสร้ำงหลักสูตรใหม่  และกำรปรับปรุงหลักสูตร  ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก           
ร่วมเป็นกรรมกำร 

7. มหำวิทยำลัย  คณะ  และสำขำวิชำต้องมีกำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงน้อย         
ทุก   5 ปี 

8. มหำวิทยำลัย  คณะ  มีกำรจัดท ำเอกสำรหลักสูตร  คู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนประชำสัมพันธ์  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแก่บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

 
 

3.  อาจารย์ 
อำจำรย์  หมำยถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิในทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพที่มีบทบำทและหน้ำที่ส ำคัญ            

ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยในทุก ๆ ด้ำน คือ กำรสอน กำรวิจัย              
กำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  อำจำรย์ต้องมีพ้ืนฐำนของกำรเป็นคนดี  และ
ควรมีบทบำทที่เด่นในเรื่องกำรเป็นนักวิชำกำร  นอกจำกนั้น  อำจำรย์ต้องมีหน้ำที่สนับสนุนและ
ช่วยเหลือกิจกำรของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้งำนด้ำนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และ             
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดผลดี  อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์  ได้แก่   
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อำจำรย์ประจ ำที่เป็นข้ำรำชกำร  อำจำรย์พิเศษเต็มเวลำ และพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ             
สำยวิชำกำร 

พันธกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
1.  กำรสอน  อำจำรย์ทุกคนต้องสอน  โดยมีภำระงำนสอนดังปรำกฏในข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำนทำงวิชำกำรของผู้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์  ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์  พ.ศ. 2554  

2.  กำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร  มีกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรในรูปแบบต่ ำง ๆ เพ่ือ
ประกอบกำรเรียนกำรสอน  ได้แก่  เอกสำรประกอบกำรสอน  เอกสำรค ำสอนในสำขำวิชำอย่ำงน้อย 
3 ปีต่อเรื่อง  หรือกำรแต่ง  หรือเรียบเรียงต ำรำ 5 ปีต่อเรื่อง หรือกำรผลิตสิ่งประดิษฐ์งำนศิลปะ  5 ปี
ต่อชิ้น 

3.  กำรวิจัย 
3.1  ท ำวิจัยพื้นฐำนหรือวิจัยประยุกต์ที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อย 2 ปี        

ต่อเรื่อง 
3.2  วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 
3.3  เผยแพร่ผลงำนวิจัยในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 2 ปีต่อครั้ง 

 4.  อำจำรย์พิจำรณำท ำภำรกิจอื่นที่นอกเหนือจำกกำรสอนตำมควำมเหมำะสมดังนี้ 
4.1 กำรให้บริกำรวิชำกำร 

(1) ร่วมเป็นกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ของคณะ ส ำนัก สถำบัน ศูนย์ และมหำวิทยำลัย 
(2) มีกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  เช่น  เป็นวิทยำกร  เป็นที่ปรึกษำให้บริกำร

วิชำกำรทำงวิชำชีพ  เป็นกรรมกำรจัดประชุมสัมมนำ  เป็นต้น 
4.2 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

(1) รู้จัก  เข้ำใจ  และปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมไทยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(2) เห็นคุณค่ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(3) ร่วมในกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม 

 4.3  กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ  ปฏิบัติหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำและ           
จัดเวลำเพื่อพบนักศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 3 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ ำกว่ำ 1 ชั่วโมง ต่อนักศึกษำ 1 กลุ่ม 
 4.4  งำนอ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์มอบหมำย  เช่น             
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ  หรือกรรมกำรต่ำง ๆ 
 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
 1.  มหำวิทยำลัยมีระบบคัดเลือกและกำรได้มำของอำจำรย์ใหม่  และกำรรับอำจำรย์โอนย้ำย   
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 

2. มหำวิทยำลัยก ำหนดคุณสมบัติอำจำรย์ใหม่  และอำจำรย์รับโอนย้ำยมำ  ดังนี้ 
 2.1  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และประสบกำรณ์ตรงสำขำวิชำที่รับมำ 
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 2.2  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 2.3  มีบุคลิกภำพที่ดี 
 2.4  มีทัศนคติที่ดีต่อกำรเป็นครู  และนักวิชำกำร 
 3. มหำวิทยำลัยมีกำรก ำหนดระยะเวลำทดลองงำนของอำจำรย์ใหม่  และอำจำรย์โอนย้ำย         
6 เดือน ถึง 1 ปี  และมีกำรประเมินอย่ำงจริงจัง  มีประสิทธิภำพ 
 4.  มหำวิทยำลัยมีกำรจัดปฐมนิเทศแก่อำจำรย์ใหม่และอำจำรย์ที่รับโอนย้ำย  ในเรื่องของ
มหำวิทยำลัย บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะที่เป็นอำจำรย์และสมำชิกของมหำวิทยำลัย  
คณะ  รวมทั้งทักษะของควำมเป็นครู  ได้แก่  กำรท ำแผนกำรสอน  กำรสอนแบบต่ำง ๆ กำรผลิต  
และเลือกใช้สื่อ  กำรวัดผลและประเมินผล  กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ  กำรเขียนโครงกำรวิจัย            
กำรท ำงำนเป็นทีม  และคุณธรรม  จริยธรรมครู 
 5.  คณะก ำหนดพันธกิจ  มอบหมำยงำนและคิดภำระงำนให้อำจำรย์อย่ำงเหมำะสม 
 6.  มหำวิทยำลัยก ำหนดแนวทำงกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน 
 7. มหำวิทยำลัยสนับสนุนและด ำเนินกำรในกำรพัฒนำกระบวนทัศน์ในกำรคิด วิธี            
กำรสอน  กำรวัดและประเมินผล กำรวิจัย  และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของอำจำรย์ในรูปแบบ  
ต่ำง ๆ  เช่น 

7.1   กำรจัดประชุม/สัมมนำ  ประจ ำปี 
7.2  กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนให้อำจำรย์ไปเสนอผลงำนวิจัย  เข้ำร่วม

ประชุมวิชำกำร  ส่งบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  จัดพิมพ์ต ำรำ  เอกสำร
ประกอบค ำสอน 

7.3  กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัย 
7.4  กำรจัดตั้ง “กองทุนรำชนครินทร์”  เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัยและงำนวิชำกำร 
7.5  กำรจัดกำรโครงกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงทั้งใน 

ระดับประเทศและต่ำงประเทศ 
8. มหำวิทยำลัยมีแผนพัฒนำอำจำรย์  ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  ด้ำนกำรวิจัย  ด้ำนพัฒนำ

คุณวุฒิและประสบกำรณ์  โดยไปศึกษำ  ดูงำน  ฝึกอบรม  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศตำมควำม
เหมำะสม  โดยมีกำรทบทวน  ปรับแผนและมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนอย่ำงจริงจัง 

9. มหำวิทยำลัยประเมินกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ทุกปีในประเด็นต่ำง ๆ  ได้แก่ 
 9.1  ผลงำนที่รับผิดชอบ  โดยเฉพำะกำรสอนและกำรวิจัย 
 9.2  คุณธรรม  จริยธรรม 

9.3  ควำมเป็นครู 
ผู้ประเมิน คือ  1) ตนเอง  2) ผู้บังคับบัญชำ  และ3) คณะกรรมกำรบริหำรคณะ  โดย

ทั้งนี้มีกำรประเมนิกำรสอนโดยนักศึกษำ  เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนด้วย 
10. คณะ สำขำวิชำประเมินผลกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีระบบ 
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11. มหำวิทยำลัย/คณะประกำศเกียรติคุณให้รำงวัลแก่อำจำรย์ที่มีควำมสำมำรถ                 
ในกำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรทำงวิชำกำรหรือผู้ที่น ำชื่อเสียงด้ำนต่ำงๆ สู่มหำวิทยำลัย/คณะ 
 กำรก ำหนดมำตรฐำนภำระงำนขั้นต่ ำในฐำนะอำจำรย์ผู้สอนในมหำวิทยำลัย  เป็นไปตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ว่ำด้วยกำรก ำหนดภำระงำนทำงวิชำกำรของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอำจำรย์  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 
16 ตุลำคม พ.ศ. 2554 โดยก ำหนดให้มีภำระงำนไม่น้อยกว่ำ 35 ภำระงำนต่อสัปดำห์  และต้องมี
ภำระงำนสอนขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำ 2 รำยวิชำ รำยวิชำละไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 
16ภำระงำนต่อสัปดำห์  และมีภำระงำนวิจัยขั้นต่ ำรวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 9 ภำระงำนต่อสัปดำห์ 
 
 

4.  นักศึกษา 
 นักศึกษำ  หมำยถึง   กลุ่ มบุคคลเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัย พิจำรณำให้ เข้ำศึกษำ                     
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ เป็นผู้ที่มหำวิทยำลัยจะ
พัฒนำให้เป็นบุคคลที่มีคุณภำพสูงยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับปรัชญำของมหำวิทยำลัย  เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสำขำวิชำในด้ำนวิชำกำร  วิชำชีพ  และคุณลักษณะที่ส ำคัญ 
 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
 1.  มหำวิทยำลัยมีกำรก ำหนดพันธกิจของนักศึกษำ  ดังนี้ 

1.1 กำรเรียนตำมหลักสูตร 
1.2 กำรร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3 กำรรว่มในกิจกรรมของมหำวิทยำลัยและคณะ 
1.4 กำรมีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรร่วมกับอำจำรย์ 
1.5 กำรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นระยะ 

2. มหำวิทยำลัยก ำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
3. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรคัดเลือกนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  มีควำมเป็นธรรมและโปร่งใส  

ระดับปริญญำตรี  ด ำเนินกำรโดยกำรสอบคัดเลือก/คัดเลือก  ระดับบัณฑิตศึกษำด ำเนินกำรโดยกำร
สอบคัดเลือก 

4. มหำวิทยำลัยจัดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมหำวิทยำลัย  
คณะ  หลักสูตร  แผนกำรเรียน กำรลงทะเบียน  กิจกรรมนักศึกษำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำ และพันธกิจ
ของนักศึกษำ  รวมทั้งกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนในระดับอุดมศึกษำ 

5. มหำวิทยำลัย  คณะ  จัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำส ำหรับนักศึกษำ  ตั้งแต่เริ่มเข้ำเป็น
นักศึกษำ  โดยมหำวิทยำลัย  คณะ  มีกำรประชุมอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นระยะเกี่ยวกับบทบำทและ
หน้ำที่ของอำจำรย์   ที่ปรึกษำและแนวทำงในกำรให้ค ำปรึกษำ  เพ่ือให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำตำม
ระยะเวลำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
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6. คณะ  และสำขำวิชำ  มีมำตรกำรในกำรติดตำมและพัฒนำกำรเรียนของนักศึกษำ และ            
มีกำรด ำเนินกำรให้นักศึกษำเรียนส ำเร็จหลักสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดของหลักสูตร  และ                    
มีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด 

7. มหำวิทยำลัย  คณะ  อำจำรย์ที่ปรึกษำมีระบบกำรตรวจสอบกำรส ำเร็จกำรศึกษำของ          
นักศึกษำ 

8. มหำวิทยำลัย  คณะ  จัดปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำส ำหรับ          
กำรปฏิบัติงำนและกำรศึกษำต่อ  เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีต่อมหำวิทยำลัย 

9. คณะมีกำรติดตำมกำรมีงำนท ำและควำมก้ำวหน้ำของบัณฑิต 
  

5.  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 กำรวัดผลกำรศึกษำ  หมำยถึง  กำรระบุระดับควำมรู้  ควำมสำมำรถของผู้เรียน  โดยใช้
เครื่องมือหรือวิธีกำรอย่ำงมีหลักเกณฑ์ 
 สัมฤทธิ์ผลกำรเรียน  หมำยถึง  ควำมรู้  ควำมสำมำรถของนักศึกษำที่เป็นผลจำกกำรเรียน           
กำรสอนและกำรฝึกอบรม 
 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
 1.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ก ำหนดเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนชัดเจน  
และก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ  ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชนครินทร์  และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 2.  อำจำรย์ผู้สอนก ำหนดระบบกำรประเมินผลชัดเจนและให้สอดคล้องกับประกำศของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์  เรื่อง  แนวปฏิบัติในกำรประเมินผลกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำ  
ระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี 
 3.  วิชำเดียวกันที่เปิดสอนหลำยภำคกำรศึกษำให้ใช้ระบบกำรวัดและประเมินผลเดียวกัน 
 4.  อำจำรย์พิจำรณำใช้วิธีกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลำยวิธี  เช่น  แบบฝึกหัด  กำรท ำ
โครงกำร  กำรทดสอบ  ควำมสม่ ำเสมอในกำรเข้ำชั้นเรียน  เป็นต้น 
 5.  อำจำรย์ต้องมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจทฤษฎีและหลักกำรวัดผลและประเมินผล  และน ำไปใช้             
ในกำรวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำอย่ำงเหมำะสมและมีกำรวัด
ควำมสำมำรถของนักศึกษำทุกด้ำน 
 6. คณะ  สำขำวิชำ  ตรวจทำนและประเมินข้อสอบก่อนน ำไปทดสอบนักศึกษำ  หรือ             
มีกำรทบทวนข้อสอบที่ใช้แล้ว 
 7.  คณะ  สำขำวิชำ  มีระบบกำรพัฒนำข้อสอบที่มีคุณภำพของแต่ละวิชำ 
 8.  คณะ  สำขำวิชำ  มีกำรประเมินวิธีกำรวัดผลและประเมินผลของอำจำรย์ 
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6.  สื่อการสอน  อุปกรณ์การศึกษา  และวิจัย 

สื่อกำรสอน  อุปกรณ์กำรศึกษำและกำรวิจัย  หมำยถึง  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือสนับสนุนหรือ
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และกำรวิจัย 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหำวิทยำลัย  คณะ  สนับสนุนกำรผลิต  กำรจัดซื้อและพัฒนำสื่อกำรสอนและอุปกรณ์ 

กำรศึกษำและวิจัย  ให้มีควำมทันสมัยและมีจ ำนวนเพียงพอ  โดยใช้งบประมำณอย่ำงประหยัด 
2.  มหำวิทยำลัย  คณะ  มีหน่วยงำนและบุคลำกรที่มีควำมรู้และทักษะในกำรผลิตและ

พัฒนำสื่อกำรสอนร่วมกับอำจำรย์  ตลอดจนให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.  มหำวิทยำลัย  คณะ  มีระบบข้อมูลเกี่ยวกับสื่อกำรสอนและอุปกรณ์กำรศึกษำและวิจัย 
4. คณะมีระบบกำรเก็บ  กำรสืบค้น  และกำรบ ำรุงรักษำสื่อกำรสอนและอุปกรณ์กำรศึกษำ

และวิจัยที่เหมำะสม 
5.  คณะจัดหำสื่อกำรสอนและอุปกรณ์กำรศึกษำให้เพียงพอและทันสมัยสอดคล้องกับวิชำ

และระดับกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำวิจัย ทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร  
และสถำนที่ท่ีนักศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

6. คณะจัดกำรและให้บริกำรสื่อกำรสอนและอุปกรณ์กำรศึกษำและวิจัยเพ่ือให้มีกำรใช้
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

7. คณะมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้สื่อกำรสอนและอุปกรณ์กำรศึกษำ และวิจัย         
อย่ำงต่อเนื่อง 

8.  คณะจัดฝึกอบรมและส่งเสริมกำรใช้ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เ พ่ือพัฒนำกำรเรียน                
กำรสอน 
 
 

7.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์  เป็นแหล่ง

รวมทรัพยำกรสำรสนเทศ  ได้แก่  หนังสือ  ต ำรำ วำรสำร  รำยงำนวิจัย  สิ่งตีพิมพ์  สไลด์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  และอ่ืน ๆ รวมทั้งกำรให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน  และกำรวิจัย 

 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำ
ค้นคว้ำ  และกำรวิจัยของคณะ 
 2.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
เหมำะสมและมีปริมำณไม่น้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำโดยค ำนึงถึงคุณภำพ
ควำมทันสมัยและสัดส่วนในสำขำวิชำต่ำง ๆ 
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 3.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีบริกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำน            
กำรเรียนกำรสอน  กำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย  โดยเฉพำะกำรสืบค้นด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 
 4.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ต้องจัดให้มีห้องส ำหรับอำจำรย์และ
นักศึกษำเพ่ือกำรค้นคว้ำอภิปรำย  เมื่อต้องกำรใช้ทรัพยำกรห้องสมุดเป็นสื่อ 
 5.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีบริกำรนอกเวลำรำชกำร เพ่ือให้ผู้ใช้มีโอกำส 
ได้ใช้ทรัพยำกรและบริกำรห้องสมุดมำกขึ้น 
 6.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินงำนและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำรค้นคว้ำ  กำรบริกำร
วิชำกำร  และกำรบริหำรจัดกำรแก่นักศึกษำ  บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7.  มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำน  และบุคลำกรให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  ตลอดจนช่วยเหลือ              
ในกำรวำงระบบและดูแลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่คณะและหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 
 8.  มหำวิทยำลัย  คณะ  จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บุคลำกรและ
นักศึกษำในมหำวิทยำลัย  เพ่ือสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถ
ติดตำมพันธกิจควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 9.  มหำวิทยำลัย  คณะ  มีเครือข่ำยสำรสนเทศที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัยที่ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

8.  สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ 
 สภำพแวดล้อมของกำรเรียนรู้  ได้แก่  อำคำร  สถำนที่  และบริเวณภำยในมหำวิทยำลัยที่มี
กำรจัดระบบทั้งทำงกำยภำพและชีวภำพ  รวมถึงสิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่สร้ำง
บรรยำกำศเชิงวิชำกำร  ส่งเสริมกำรเรียนรู้  และสร้ำงวิถีชีวิตของกำรเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย 
 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 

1. มหำวิทยำลัย  คณะ  จัดให้มีอำคำรเรียนที่เหมำะสม  ดังนี้ 
1.1   มีควำมจุ  ขนำด  ครุภัณฑ์พ้ืนที่ของห้องบรรยำย  ห้องปฏิบัติกำร  ห้องประชุม 

สัมมนำ  ห้องพักอำจำรย์  ห้องน้ ำ  หอพัก  ฯลฯ  อย่ำงน้อยตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
1.2   มีจ ำนวนเพียงพอ  สำมำรถจัดกำรได้เหมำะสม 
1.3   มีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ  ตำมควำมต้องกำรของ

หลักสูตร 
1.4   มีแผนกำรใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำและชัดเจน 
1.5   มีกำรบ ำรุงรักษำที่ดี  และมีแผนปรับปรุงที่ทันกำรและชัดเจน  โดยมีกำรประเมิน 

สภำพอำคำรและห้องต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
1.6   มีกำรประเมินผลกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยผู้ใช้อำคำรและโดย

ผู้รับผิดชอบเดียวกับอำคำรและห้องต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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 2. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  จัดพ้ืนที่บริกำร  ธุรกำร  และอำคำร            
อ่ืน ๆ โดยใช้หลักกำรเดียวกับอำคำรตำมควำมเหมำะสม 
 3.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ       
ที่เอ้ือต่อกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำ  ดังนี้ 
  3.1  ดูแลสนำม  ต้นไม้  ถนน  ไฟฟ้ำ  และบริกำรอำคำรต่ำง ๆ ให้เป็นระเบียบสวยงำม           
มีสภำพที่ดีเพียงพอ 

3.2  จัดกำรจรำจรภำยในบริเวณให้มีควำมคล่องตัว  เป็นระเบียบ 
3.3  สร้ำงวัฒนธรรมของกำรเดินเรียน  ไปสอน  
3.4  มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  ออกก ำลังกำย  เล่นกีฬำที่เพียงพอและเหมำะสม 

 3.5  มีบริเวณและบรรยำกำศส ำหรับกำรเล่นดนตรี  กำรท ำงำนศิลปะ  หรือท ำกิจกรรม 
ผ่อนคลำยที่สร้ำงสรรค์ 
 4.  มหำวิทยำลัย  คณะ  มีหน่วยงำนและบุคลำกรในกำรบ ำรุ งรักษำอำคำร สถำนที่  และ
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
 5.  มหำวิทยำลัยควรจัดกิจกรรมเสริมควำมรู้ที่เอ้ือให้เกิดกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

6. มีกำรประเมินอำคำรเรียน  อำคำรอื่น ๆ และสถำนที่  โดยบุคลำกรกลุ่มต่ำง ๆ ของ 
องค์กำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 

9.  งานพัฒนานักศึกษา 
 งำนพัฒนำนักศึกษำ  หมำยถึง  นโยบำยและกิจกรรมที่มหำวิทยำลัย  คณะ  ก ำหนดและจัด
ให้นักศึกษำหรือให้นักศึกษำด ำเนินกำรเอง  เพ่ือกำรพัฒนำนักศึกษำอย่ำงเป็นองค์รวมให้มีคุณภำพ
สูงขึ้น  สอดคล้องกับปรัชญำของมหำวิทยำลัย  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หลักสูตรและสำขำวิชำ และ
คุณลักษณะที่ส ำคัญ 
 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
 1.  มหำวิทยำลัย  คณะ  มีหน่วยงำนและบุคลำกรที่รับผิดชอบพัฒนำนักศึกษำ  โดยท ำงำน      
ที่ประสำนกับฝ่ำยวิชำกำรอย่ำงใกล้ชิด 
 2.  มหำวิทยำลัย  คณะ  จัดกิจกรรมนักศึกษำโดยค ำนึงถึงกำรพัฒนำนักศึกษำ  โดยให้
เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 3.  คณะจัดอำจำรย์ที่ปรึกษำที่คอยให้ค ำปรึกษำเชิงรุก  เพ่ือพัฒนำนักศึกษำ  และ
มหำวิทยำลัย  โดยกองพัฒนำนักศึกษำ  และกองบริกำรวิชำกำรจัดให้มีหน่วยงำนกลำงที่ช่วยประสำน 
 4.  มหำวิทยำลัย  คณะ  และกิจกำรนักศึกษำ  สนับสนุนให้จัดตั้งองค์กรนักศึกษำ  สโมสร  
ชมรม  โดยจัดอำจำรย์ที่ปรึกษำองค์กรให้  เพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม  กำรพัฒนำบุคลิกภำพ  
และควำมสมบูรณ์ของกำรเป็นบัณฑิต 
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 5.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำจัดกิจกรรม  หรือมีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์  และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  และของไทย  ไม่ก่อให้เกิดอันตรำย  สร้ำงสำมัคคี  ทัศนคติที่ดี        
และประหยัด 
 
 

10.  การวิจัย 
กำรวิจัย  เป็นกำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือหำค ำตอบต่อปัญหำที่มุ่งศึกษำ  ด้วยวิธีกำรที่มีระบบ

น่ำเชื่อถือ  เพ่ือก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำวิชำกำร  หรือพัฒนำแนวทำง            
ในเชิงปฏิบัติ  โดยอำจเป็นเป็นกำรวิจัยพ้ืนฐำน  หรือกำรวิจัยประยุกต์  เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงและ
พัฒนำองค์ควำมรู้หรือกำรแก้ปัญหำและพัฒนำงำน  มหำวิทยำลัยก ำหนดนโยบำยด้ำนวิจัย  โดย            
มุ่งศึกษำ  ค้นคว้ำ  วิจัย  เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่  และประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  
สังคม  และประเทศ 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหำวิทยำลัย  ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรวิจัยที่ชัดเจนน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 
2. มหำวิทยำลัยมีคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรวิจัย  กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนที่ส่งเสริม

กำรวิจัย  กำรจัดสรรงบประมำณ  กำรกลั่นกรองโครงกำรและกำรแสวงหำแหล่งทุน 
3. มหำวิทยำลัยสนับสนุนและจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบำย         

กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน 
4. มหำวิทยำลัยจัดท ำโครงกำรพัฒนำนักวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 
5. มหำวิทยำลัยสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย  กำรไปร่วมประชุม  ทั้งหน่วยงำนภำยใน

และภำยนอก 
6. มหำวิทยำลัยมีฐำนข้อมูลวิจัยของมหำวิทยำลัย  และมีเครือข่ำยข้อมูลกำรวิจัยกับ

หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
7. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรติดตำมเร่งรัดงำนวิจัย  ที่ได้รับทุนจำกมหำวิทยำลัยหรือ

หน่วยงำนภำยนอก 
 
 

11.  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  หมำยถึง  กำรท ำกิจกรรม  กำรถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะ               
สู่ชุมชน  หรือกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรกลุ่มต่ำง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่ นและระดับประเทศ  เช่น  
กำรเป็นวิทยำกร  กำรเป็นที่ปรึกษำ  กำรให้บริกำรตำมสำขำวิชำที่เชี่ยวชำญหรือสำขำวิชำชีพ  เป็น
ต้น  มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญโดยถือว่ำ  กำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น  เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น  
ดังนั้นกำรบริกำรวิชำกำร  จึงเป็นตัวบ่งชี้คุณภำพของมหำวิทยำลัย   
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แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  มีกำรก ำหนดนโยบำย  เป้ำหมำย  และ

วัตถุประสงค์ของกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่ชัดเจน  และสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
และควำมต้องกำรของสังคม 

2.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  จัดท ำแผนโครงกำร  และจัดสรร
งบประมำณส ำหรับกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงสอดคล้องกับปรัชญำ พันธกิจของมหำวิทยำลัย 

3.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ด ำเนินงำนให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม   
โดยอำศัยระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ว่ำด้วยกำรให้บริกำรวิชำกำรทำงวิชำกำร พ.ศ. 
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4.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน       
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมทุกปี 

5. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  สนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลำกร               
ในสังกัดเห็นควำมส ำคัญของกำรให้บริกำรแก่สังคมและมีส่วนร่วมในโครงกำรตำมสมควร 

6. กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมต้องท ำอย่ำงมีคุณภำพ  คุณธรรม  และจริยธรรม  วิชำชีพ
และเป็นแบบอย่ำงแก่นักศึกษำและประชำชนทั่วไป 

7. กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  ต้องไม่กระทบต่อภำระงำนหลักของหน่วยงำน  และควร 
มีควำมสัมพันธ์กับภำระหน้ำที่และนโยบำยของหน่วยงำน 

8. กำรจัดกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในบำงโครงกำร  ควรค ำนึงถึงควำมคุ้มทุนและ
น ำมำซึ่งรำยได้ของมหำวิทยำลัย  และหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำมสมควร 

9. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ คิดภำระงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร           
แก่สังคม  ให้กับบุคลำกรด้วย 
 
 

12.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย  เป็นกำรด ำเนินกำรให้กำรสนับสนุน  
ช่วยเหลือหรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญำไทยและท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลู กฝัง
คุณธรรม  จริยธรรมอันดีงำมแก่เยำวชน  นักศึกษำ  และประชำชน  มหำวิทยำลัยจึงมีหน้ำที่ในกำร
พัฒนำ  รวบรวมและรักษำรูปแบบที่ถูกต้องของภูมิปัญญำไทยและท้องถิ่นในแขนงต่ำง ๆ ให้คงอยู่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติในเชิงสร้ำงสรรค์  และประยุกต์ภูมิปัญญำไทยและท้องถิ่น             
มีกำรบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสม  มีกำรค้นคว้ำข้อมูล  ควำมเป็นมำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ลักษณะ
ส ำคัญ  วิธีกำร  ขั้นตอน  กำรจัดท ำ  วัสดุอุปกรณ์  เทคนิคต่ำง ๆ โดยกระตุ้นให้มีจิตส ำนึก                 
เห็นคุณค่ำและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำมของท้องถิ่นและประเทศ  
เป็นทั้งผู้ประพฤติปฏิบัติและชี้น ำให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ 
 



46 
 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ก ำหนดนโยบำย  เป้ำหมำยและ

วัตถุประสงค์ของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มหำวิทยำลั ย   คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ จัดท ำแผน  โครงกำร และ                  

กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงสอดคล้องกับนโยบำยและเป้ำหมำย 
3. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ด ำเนินงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมทุกปี 
5.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  กระตุ้นให้บุคลำกรในหน่วยงำน                    

มีจิตส ำนึกและเห็นคุณค่ำ  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
6. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ชี้น ำนักศึกษำและประชำชนให้มีจิตส ำนึก  

เห็นคุณค่ำ อนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ 
 
 

13.  ระบบบริหารและผู้บริหาร 
ผู้บริหำร  ได้แก่  ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี  รองอธิกำรบดี  ผู้ช่วยอธิกำรบดี  คณบดี             

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหำวิทยำลัยก ำหนดพันธกิจของผู้บริหำร  ได้แก่ 

1.1 ก ำหนดวิสัยทัศน์  นโยบำยและภำรกิจขององค์กร  และควรมีแผนพัฒนำ             
ที่สอดคล้องกัน 

1.2  จัดแบ่งโครงสร้ำงองค์กร  สำยกำรบังคับบัญชำ  และก ำหนดงำนบุคลำกรที่ชัดเจน 
 1.3 บริหำรจัดกำรองค์กร  วิชำกำร  วิจัย บุคลำกร  และทรัพยำกร  โดยใช้แนวคิด
สมัยใหม่  ที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  และให้อำจำรย์  บุคลำกร  มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

1.4 แสวงหำ  จัดสรรและใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.5 น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
1.6 พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรมอบหมำยงำนอย่ำงเหมำะสม 
1.7 ติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำนของบุคลำกรทุก 1 ปี 
1.8 ติดตำมและประเมินผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนเป็นรำยไตรมำส 
1.9 ประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรหน่วยงำนกับอำจำรย์และบุคลำกร  ตำมก ำหนดกำร

ของมหำวิทยำลัย  เพ่ือรับทรำบสถำนภำพ  นโยบำย  ทิศทำงของมหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  
สถำบัน  และศูนย์  ตลอดจนรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำองค์กร 

1.10  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและประชำสัมพันธ์ 
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1.11  จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
2. มหำวิทยำลัยก ำหนดคุณสมบัติและวิธีกำรได้มำซึ่งผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ  
3. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ด ำเนินกำรสรรหำผู้บริหำรระดับ        

ต่ำง ๆ ตำมข้อบังคับอย่ำงโปร่งใส 
4. ประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดับอธิกำรบดี  รองอธิกำรบดี  คณบดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  

สถำบัน  และศูนยท์ุกปีโดยคณะกรรมกำรที่แต่งตั้งโดยสภำมหำวิทยำลัย 
 5. มหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำผู้บริหำรด้ำนวิสัยทัศน์  กำรบริหำรจัดกำร  ภำวะผู้น ำ                
มนุษยสัมพันธ์  กำรสื่อสำร  คุณธรรม  และจริยธรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 

14.  บุคลากร 
 บุคลำกร  หมำยถึง  ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  และบุคลำกรอัตรำจ้ำง  สำยสนับสนุน
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 

1. มหำวิทยำลัยมีกำรก ำหนดพันธกิจของบุคลำกร  ดังนี้ 
  1.1   มีเวลำปฏิบัติงำนคิดเป็น 35 ชั่วโมง/สัปดำห์ 
 1.2   มีผลงำนเฉพำะเรื่อง 
 1.3   มีจิตส ำนึกในกำรบริกำร 
 1.4   ต้องอุทิศตนและทุ่มเทในกำรท ำงำนให้กับองค์กร 
 1.5   มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน  และกำรมีศักยภำพท่ีจะพัฒนำ 
 2.  มหำวิทยำลัยมีกำรก ำหนดคุณสมบัติบุคลำกรที่รับใหม่  ดังนี้ 

2.1 มีวุฒิตรงตำมภำระหน้ำที่ 
2.2 มีควำมรู้และมีทักษะในงำนหลักที่จะต้องปฏิบัติ 
2.3 มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีจิตส ำนึกในกำรให้บริกำร 
2.4 มีศักยภำพที่จะพัฒนำ 

 3.  มหำวิทยำลัยมีระบบคัดเลือกและกำรได้มำของบุคลำกรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 
 4.  มหำวิทยำลัยก ำหนดภำระงำน  และหน้ำที่ที่รับผิดชอบ (Job Description) ที่ส ำคัญของ
บุคลำกรชัดเจน  และมีควำมเฉพำะเจำะจงกับงำนที่มอบหมำย  โดยเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

5. มหำวิทยำลัยมีแผนและด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ  ได้แก่ 
  5.1  สร้ำงโอกำสให้ควำมสำมำรถรับรู้กำรเปลี่ยนแปลง  และพัฒนำกำรขององค์กรของ
สังคมท้ังในระดับท้องถิ่น  ระดับชำติ  และระดับโลก  โดยเฉพำะในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ 
ภำระหน้ำที่หลักของบุคลำกร 
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  5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถ  อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติภำระหน้ำที่หลักและกำรพัฒนำองค์กรโดยรวม  ตลอดจนทักษะทันสมัยที่จ ำเป็น  เช่น  ภำษำ  
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นต้น 

5.3 ปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรให้บริกำร  กำรรับผิดชอบต่อองค์กร  สังคม  และ
ประเทศชำติ  มีกำรปลูกฝังและเน้นหน้ำที่กำรให้บริกำร  สนับสนุน  และส่งเสริมภำรกิจหลักของ
องค์กร 
  5.4   สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรมีแนวทำงกำรเติบโตในสำยงำนของตน 

6. มหำวิทยำลัยประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนของบุคลำกรทุกปี ในประเด็นต่ ำง  ๆ              
ของพันธกิจ 

วิธีกำรประเมิน   1.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเฉพำะแต่ละบุคคล 
 2.  ประเมินผลงำนของหน่วยงำนย่อยที่บุคคลสังกัดอยู่ในภำพรวม 
ผู้ประเมิน 1.  ผู้รับบริกำรโดยตรง 
 2.  ผู้บังคับบัญชำ 

 
15.  งบประมาณ 
 งบประมำณ  ได้แก่  งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณที่ได้
จำกแหล่งรำยได้อ่ืน 
 แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
 1. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์จัดท ำงบประมำณรำยรับและงบประมำณ
รำยจ่ำยที่ชัดเจน 
 2.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณให้
มีควำมคล่องตัวและตรวจสอบได้ 
 3.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์แสวงหำรำยได้เพ่ิมเติมจำกแหล่งอ่ืน
นอกเหนือจำกงบประมำณแผ่นดิน 
 4. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  จัดสรรงบประมำณกำรใช้จ่ำยในหมวด       
งบลงทุน  งบด ำเนินกำร  และเงินอุดหนุนทั่วไปอย่ำงมีเหตุมีผลและสอดคล้องกับงบประมำณรำยรับ 
 5. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  จัดสรรงบประมำณกำรใช้จ่ำย               
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือปรับปรุงคุณภำพกำรสอน  คุณภำพกำรวิจัย  คุณภำพกำรบริกำรวิ ชำกำร                
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  และกำรบริหำร  เพ่ือสนับสนุนและตอบสนองนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย 
 6. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำม
ควำมส ำคัญก่อนหลัง  หำกมีกำรจัดสรรกำรใช้จ่ำยในโครงกำรเพ่ือแสวงหำรำยได้อ่ืนนอกเหนื อจำก
งบประมำณแผ่นดิน  พิจำรณำถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทั้งในรูปตัวเงินในลักษณะโครงกำร         
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เลี้ยงตัวเองได้  เพ่ือตอบสนองนโยบำยขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรวิจัย  โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
 7.  มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ประเมินผลงบประมำณด้ำนรำยรับโดย
เปรียบเทียบกับประมำณกำรและเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
 8. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ตรวจสอบ  กำรรำยงำนผลและ
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  โดยใช้เงินงบประมำณเป็นกลไกอันส ำคัญที่ท ำให้หน่วยงำน  
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และเพ่ือให้แน่ใจว่ำงบประมำณด้ำนรำยรับ  รำยจ่ำย  ไม่เกิดกำร
รั่วไหล  ทุจริต  ฉ้อโกง  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีก ำหนดไว้ 
 9. มหำวิทยำลัยมีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ/คน/ปี (unit cost) ของแต่ละ
สำขำวิชำ 
 
16.  ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ 
 ระบบควบคุมมำตรฐำน  หมำยถึง  กำรท ำกิจกรรมหรือกำรปฏิบัติกำรเพ่ือควบคุมมำตรฐำน
กำรศึกษำ  ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติโดยผู้บริหำรทุกระดับและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน            
มีหน่วยงำนและบุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  มีกลไก           
กำรด ำเนินงำน  ก ำหนดมำตรฐำน  ดัชนีชี้วัด  ฐำนข้อมูลและเครือข่ำยข้อมูล  มีเครื่องมือวัด               
ตีค่ำ  มีกำรตรวจสอบ  ติดตำมผลและประเมินคุณภำพ  รำยงำนผลและมีกำรน ำข้อมูล                
กำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ หน่วยงำนอยู่ตลอดเวลำ  ทั้งนี้  เพ่ือให้กำรผลิตบัณฑิตมีคุณภำพและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้และควำมคำดหวังของสังคม 

กลไกกำรควบคุมมำตรฐำน  หมำยถึง  กระบวนกำร  และมำตรกำรหรือแนวปฏิบัติในกำร
ควบคุมคุณภำพ  ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

1. มหำวิทยำลั ยก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรประกันคุ ณภำพกำรศึกษำ                        
ในมหำวิทยำลัย 

2. มหำวิทยำลัยก ำหนดให้งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำรับผิดชอบงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

3. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ตั้งกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำส ำหรับองค์กร  โดยควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกองค์กรร่วมเป็นกรรมกำรด้วย 

4. คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  ก ำหนดนโยบำยและพัฒนำแนวปฏิบัติในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  ให้สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย 

5. มหำวิทยำลัยก ำหนดตัวชี้วัดคุณภำพของมหำวิทยำลัย 
6. มหำวิทยำลัยพัฒนำระบบเครือข่ำยของฐำนข้อมูลกลำงและระบบกำรรำยงำน 
7. มหำวิทยำลัยพัฒนำเครื่องมือและวิธีกำรตรวจสอบคุณภำพและประเมิน  คณะ  ส ำนัก  

และสถำบัน 
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8. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย  รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลตำม
แนวทำงท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

9. คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย  ประมวลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
และให้ข้อมูลป้อนกลับ 

10. มหำวิทยำลัยติดตำมผล  และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และ
ศูนย์  เป็นระยะ 

11. มหำวิทยำลัย  คณะ  ส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์  ท ำวิจัยมหำวิทยำลัยเพ่ือสนับสนุนงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

12. มหำวิทยำลัยก ำหนดแนวทำงกำรท ำรำยงำน  และจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพ              
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยประจ ำปีเพื่อกำรเผยแพร่ 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหำวิทยำลัยจัดให้มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  ในระดับต่ำง ๆ ได้แก่ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  อธิกำรบดี     ประธำนกรรมกำร 
 1.2  รองอธิกำรบดีวำงแผนและพัฒนำ   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3  รองอธิกำรบดีทุกสำยงำน    กรรมกำร 
 1.4  คณบดีทุกคณะ     กรรมกำร 
 1.5  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์ทุกแห่ง กรรมกำร 
 1.6  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
 1.7  ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ประกันคุณภำพกำรศึกษำ) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.8  หัวหน้ำงำนควบคุมและพัฒนำคุณภำพ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำและวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน 
 
 2.   กรรมการบริหารและด าเนินงาน 

2.1  รองอธิกำรบดีวำงแผนและพัฒนำ ประธำนกรรมกำร 
2.2  รองอธิกำรบดีบริหำร รองประธำนกรรมกำร 
2.3  คณบดีหรือผู้แทนที่รับผิดชอบ กรรมกำร 
 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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2.4  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  สถำบัน  และศูนย์หรือผู้แทน กรรมกำร 
      รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 2.5  ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ประกันคุณภำพกำรศึกษำ) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.6  หัวหน้ำงำนควบคุมและพัฒนำคุณภำพ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.7  เจ้ำหน้ำที่งำนมำตรฐำนฯ                                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  ก ำกับ  ติดตำม  และขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม

นโยบำยของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำย 
 
3.  คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าคณะ  ส านัก  สถาบัน  

และศูนย์  ได้แก่ 
 1.  คณบดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ ประธำนกรรมกำร 
 2.  รองคณบดี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์ กรรมกำร 
 3.  ประธำนสำขำวิชำ  หัวหนำ้งำน กรรมกำร 
 4.  รองคณบดี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์  
   ที่ดูแลงำนประกันคุณภำพของคณะ/ส ำนัก/สถำบัน/ศูนย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   มีหน้าที่ 
 1.  จัดท ำข้อก ำหนดกำรควบคุมคุณภำพในปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ด ำเนินกำรให้มีกำร

ปฏิบัติตำมกำรประเมินและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะและปรับปรุงคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 2.  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
 3.  เตรียมควำมพร้อมเพ่ือขอรับกำรประเมินและตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก 
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บทท่ี 2 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมำยถึง กำรรวบรวมองค์ควำมรู้

ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอัน
จะส่งผลให้องค์กรมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ควำมรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆเป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอด
ออกมำเป็นค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำยเช่น ทักษะในกำรท ำงำน งำนฝีมือ หรือกำรคิดเชิง
วิเครำะห์ บำงครั้งจึงเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบนำมธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดได้ 
โดยผ่ำนวิธีต่ำง ๆ เช่นกำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่ำง ๆและบำงครั้งเรียกว่ำเป็น
ควำมรู้แบบรูปธรรม 
 นพ.วิจำรณ์ พำนิช ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรจัดกำรควำมรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือกำร
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำรไปพร้อมๆ กัน ได้แก่บรรลุเป้ำหมำยของงำนบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำคนบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุควำมเป็นชุมชน เป็นหมู่
คณะ ควำมเอ้ืออำทรระหว่ำงกันในที่ท ำงำน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) กำรก ำหนดควำมรู้หลักท่ีจ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร 
(3)กำรปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้ำงควำมรู้บำงส่วนให้เหมำะต่อกำรใช้งำนของตน 
(4) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน 
(5) กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัด “ขุมควำมรู้” ออกมำบันทึกไว้ 
(6) กำรจดบันทึก “ขุมควำมรู้” และ “แก่นควำมรู้” ส ำหรับไว้ใช้งำนและปรับปรุงเป็นชุด

ควำมรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมำกขึ้นเหมำะต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น 
 โดยที่กำรด ำเนินกำร 6 ประกำรนี้บูรณำกำรเป็นเนื้อเดียวกันควำมรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งควำมรู้
ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่ำงอ่ืนที่เข้ำใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และควำมรู้
ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ควำมเชื่อ ค่ำนิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่นๆ ของร่ำงกำย (ทักษะในกำรปฏิบัติ)กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกิจกรรม
ที่คนจ ำนวนหนึ่งท ำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท ำโดยคนคนเดียว 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมำยถึง กำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร วำรสำรวิชำกำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรใน
ระดับมหำวิทยำลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงำนที่ผ่ำนกำรกลั่นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภำยนอกสถำบันร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำด้วย 
 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมำยถึง วิธีกำรในกำรวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริกำร และวิธีกำรปฏิบัติกับองค์กรที่สำมำรถท ำได้ดีกว่ำ เพ่ือน ำผลกำร
เปรียบเทียบมำใช้ในกำรปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งควำมเป็นเลิศทำงธุรกิจ  

 
การบูรณาการ ( Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร 

สำรสนเทศ กำรจัดสรร ทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของสถำบัน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำรที่มีประสิทธิผล เป็น
มำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำรด ำเนินกำรของแต่ละ
องค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำร ผลกำรด ำเนินกำรมีควำมเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำง
สมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมำยถึง โครงกำร
ร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรเผยแพร่ที่เปิดกว้ำงส ำหรับทุก
ประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมำยถึง กำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่ม
อำเซียน 10 ประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ ำเป็นต้องไปแสดงในต่ำงประเทศ 
 

อาเซียน  หมำยถึง  สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย 
พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย
ในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม หรือคณะกรรมกำร
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จัดประชุม ประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำน
เป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอกสถำบันเจ้ำภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้นด้วย และมีบทควำมที่มำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบันอย่ำง
น้อย 3 หน่วยงำน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์(Full paper)ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุม(Proceedings)โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจัด
ประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำน
เป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น และบทควำมที่มำจำกต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้ว   
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

** บทควำมในกำรประชุมวิชำกำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ ที่น ำเสนอให้กองบรรณำธิกำรหรือ
คณะกรรมกำรจัดประชุมพิจำรณำคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับกำรตีพิมพ์              
ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

งานวิจัย  หมำยถึง  กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือ
กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือ
ทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำงเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ ที่มีควำม
เป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึ่งมีแนว
ทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำร
บุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพตำมกำรจัด
กลุ่มศิลปะของอำเซียน งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 
ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสม สถำปัตยกรรมและ
งำนออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย 
ดุริยำงคศิลป์ นำฏยศิลป์ รวมทั้งกำรแสดงรูปแบบต่ำงๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนกำรปฏิบัติที่ท ำให้สถำบันประสบควำมส ำเร็จ 
หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้น ๆมีหลักฐำนของ
ควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจนโดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และ
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ประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ได ้
 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย  หมำยถึง มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำง
วิชำกำร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศำสตร์นั้นๆ ที่สำมำรถสนับสนุนกำรวิจัยในสำขำที่เปิดสอน เป็น
ผลงำนวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และเป็น
ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้ำปีที่ผ่ำนมำ(ให้นับรวมผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีกำรศึกษำที่ประเมิน) โดยให้
รำยงำนผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสำรหลักสูตร ทั้งนี้ กำรรำยงำน
ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รำยงำนในลักษณะของกำรเขียนบรรณำนุกรม หรือกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงทำง
วิชำกำร กล่ำวคือ ระบุชื่อเจ้ำของผลงำน ชื่อผลงำน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน(กกอ.ใน
กำรประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกำยน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 
22 ธันวำคม 2554) 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัย
หรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวำรสำรวิชำกำรระดับชำติตำมประกำศของ กกอ. 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง บทควำมจำก
ผลงำนวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล ได้แก่ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนข้อมูล 
Scopusหรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของ กกอ. 
 

แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวของสถำบันโดยทั่วไปมักใช้เวลำ 5 ปี เป็นแผนที่ก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำของสถำบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัยคุกคำม กลยุทธ์ต่ำง ๆ ของสถำบันควร
คลอบคลุมทุกภำรกิจของสถำบันซึ่งต้อง มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำ
เป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์   โดยสถำบันน ำแผนกล
ยุทธ์มำจัดท ำแผนด ำเนินงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  หมำยถึง แผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำง
กำรเงินของสถำบันที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน สถำบันควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่
ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำ
เป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่สถำบันใช้ในกำร
ด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ งบประมำณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอก
หรือศิษย์เก่ำ หรือสถำบันจะต้องมีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น กำรแปลงทรัพย์สิน
ทำงปัญญำเป็นมูลค่ำ รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในกำร
ผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของ
แผนกลยุทธ์ของสถำบัน 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมำยถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภำคปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะต้องด ำเนินกำรในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำนั้น รวมทั้งมี
กำรระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร  งบประมำณในกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดและ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมำยถึง 
กำรใช้องค์ควำมรู้หลำยสำขำวิชำ หลำยศำสตร์หรือหลำยอนุศำสตร์ มำผสมผสำนใช้ในกำรวิเครำะห์ 
วิจัยและสังเครำะห์ข้ึนเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ และพัฒนำเป็นศำสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมำยถึง หลักสูตรที่น ำเอำควำมรู้หลำย
ศำสตร์หรือหลำยอนุศำสตร์เข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน เพ่ือประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ วิจัย 
จนกระท่ังผู้เรียนสำมำรถพัฒนำควำมรู้ องค์ควำมรู้เป็นศำสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศำสตร์ใหม่ข้ึน  

ตัวอย่ำงหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยำกำร เช่น วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (วิศวกรรมศำสตร์+
แพทย์ศำสตร์) ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (ภูมิศำสตร์+เทคโนโลยีสำรสนเทศ) วิศวกรรมนำโน 
(วิศวกรรมศำสตร์+วิทยำศำสตร์-เคมี) 

ตัวอย่ำงหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยำกำร เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำ 
(ที่มำ : คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ในกำร

ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2549) 
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พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมำยถึง กำรตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ซึ่ งสำมำรถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำแก่
สถำบันอุดมศึกษำในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพและสอดคล้องตำม
เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนำแก่สถำบันอุดมศึกษำ 
 
ระบบและกลไก 
 ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรบ้ำงเพ่ือให้
ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูป
ของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัด
องค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด ำเนินงำน 
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หมำยถึง สำขำวิชำตำมคุณวุฒิหรือต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สัมพันธ์
กับศำสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศำสตร์ในกลุ่มสำขำวิชำ 
(Field of Education) เดียวกันตำม ISCED 2013 (กกอ. ในกำรประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 
พฤศจิกำยน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2554) 
 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมำยถึง  หน่วยงำนภำยนอกสถำบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือบริษัทมหำชนที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือองค์กำรกลำงระดับชำติทั้งภำครัฐและเอกชน (เช่น สภำ
อุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ สภำวิชำชีพ) 
 
 หลักธรรมาภิบาล หมำยถึง กำรปกครองกำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุม ดูแลกิจกำร
ต่ำงๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกนี้ ยังหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ได้
ทั้งภำครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในกำรบริหำรงำนนี้มีควำมหมำยอย่ำงกว้ำงขวำง กล่ำวคือ หำได้มี
ควำมหมำยเพียงหลักธรรมทำงศำสนำเท่ำนั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและควำม
ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อำทิ ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำร
ปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองค์กำรภำยนอก เป็นต้น  

หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมำะสมจะ
น ำมำปรับใช้ในภำครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียง
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กับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับชั้นน ำของ
ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนโดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็นมำตรฐำนรวมถึงมีกำรติดตำม
ประเมินผลและพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดีที่มี
กำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมให้
องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำนและระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองควำมคำดหวังหรือควำม
ต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 

4) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำม
คำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 

5) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชน
สำมำรถรู้ทุกข้ันตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้ 

6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหำหรือประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ 

7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
ทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอ่ืนๆ (รำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น) และภำคประชำชนด ำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพ่ิมผลิตภำพเพ่ือผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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9) หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน ชำยหรือหญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำง
กำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ 
กำรฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ กำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพ่ือหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติไม่จ ำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ 
 

อาจารย์ หมำยถึง คณำจำรย์ ซึ่งจะมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ประกอบด้วย อำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
 

อาจารย์ประจ า หมำยถึง บุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำที่มีหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรสอนและ
กำรวิจัย และปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำตำมภำระงำนที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลำ
ตำมเวลำท ำกำร) (ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548)  

ส ำหรับอำจำรย์ที่สถำบันจ้ำงเข้ำมำเป็นอำจำรย์ประจ ำด้วยเงินรำยได้หน่วยงำนจะต้องมี
สัญญำจ้ำงที่มีกำรระบุระยะเวลำกำรจ้ำงอย่ำงชัดเจนและไม่น้อยกว่ำ 9 เดือน ในสัญญำจ้ำงจะต้อง
ระบุหน้ำที่ ภำระงำนให้ชัดเจนไม่น้อยกว่ำหน้ำที่ของอำจำรย์ประจ ำตำมที่ก ำหนดตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 

กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำนส ำหรับอำจำรย์              
ที่บรรจุใหม่ในปีทีป่ระเมิน  ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่ำ 6 เดือน    ไม่สำมำรถน ำมำนับได้  

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำเต็มเวลำที่มีภำระหน้ำที่ในกำรบริหำร

หลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอน โดยวำงแผน ติดตำม ทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร และ
ปฏิบัติงำนประจ ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และทุกคนเป็นอำจำรย์ประจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตร
ในเวลำเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำโทและเอกในสำขำวิชำเดียวกันได้ 
หรือเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยำกำรได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่
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ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ ำอยู่แล้ว (กกอ.ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 
2549) ทั้งนี้อำจำรย์แต่ละท่ำนจะเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้มำกที่สุดเพียง 2 หลักสูตร 
 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ขอให้น ำเสนอโดยด ำเนินเช่นเดียวกับ
กำรน ำเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน ำเสนอต่อสภำสถำบันเพ่ือพิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำม
เห็นชอบ และเสนอให้สกอ.รับทรำบตำมแบบฟอร์ม สมอ.08 ภำยใน 30 วัน 
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บทท่ี  3 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 ในกำรผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ                 
กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนระดับหลักสูตรถือว่ำส ำคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักกำรดังต่อไปนี้ 

1. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร เป็นกำรประกันคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำว่ำหลักสูตรได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและเกณฑ์
มำตรฐำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจำรณำองค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรก ำกับมำตรฐำน บัณฑิต 
นักศึกษำ อำจำรย์ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
เพ่ือให้สำมำรถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ 

2. ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้กำร
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 เพ่ือประโยชน์ในกำร
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน ซึ่ง สกอ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรเผยแพร่หลักสูตรไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 

3. ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในส่วนที่
เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และตัวบ่งชี้เชิงปริมำณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ ส ำหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพที่เน้น
กระบวนกำร จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจำณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรำยละเอียดของค ำถำมที่
จะเป็นแนวทำงให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สำมำรถน ำไปพิจำรณำตำมบริบทของสถำบันได้ และได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรให้คะแนนในแต่ละระดับส ำหรับผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินได้ใช้ในกำรพิจำรณำ  

4. สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถจัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร โดยมีกำรด ำเนินงำนได้ตำมมำตรฐำนเทียบเคียงกับมำตรฐำนของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบต้อง
ได้รับกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (กกอ .) และให้มีกำรจัดส่งผลกำรประเมินพร้อม
ข้อมูลพ้ืนฐำนให้กับ สกอ. เพ่ือเผยแพร่ต่อสำธำรณะ ตัวอย่ำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลกำรประเมินหลักสูตรของ AUN QA  ผลกำรประเมินหลักสูตร
วิชำชีพที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรวิชำชีพระดับนำนำชำติ เช่น AACSB (ส ำหรับหลักสูตรทำงด้ำน
บริหำรธุรกิจ) ABET (ส ำหรับหลักสูตรทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจ
ประเมินเป็นประจ ำและผ่ำนกำรรับรองโดยสภำวิชำชีพ    
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. กำรก ำกับ   
มำตรฐำน 

1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ที่ก ำหนดโดย สกอ.  

ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตร 
ปริญญำตรี   เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษำ เกณฑ์ 11 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

- ผลประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัย
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- ผลบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระ  

- ผลงำนของนักศึกษำปริญญำโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

3. นักศึกษำ 3.1 กำรรับนักศึกษำ  - กำรรับนักศึกษำ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำ
นักศึกษำ 

- กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร และ
แนะแนวแก่นักศึกษำในระดับปริญญำตรี  

- กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และ
กำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 

- กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ และกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ  - อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ   
- อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ

นักศึกษำ 

  
  

4. อำจำรย์ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำ
อำจำรย์ 

- กำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- กำรบริหำรอำจำรย์  
- กำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

4.2 คุณภำพอำจำรย์  - ร้อยละอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
- ร้อยละอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์   
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ - อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์ 
- ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ 

5. หลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน 
กำรประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร - หลักคิดในกำรออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในกำร
พัฒนำหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในศำสตร์สำขำนั้นๆ 

- กำรพิจำรณำอนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำร
ค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 

 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน 

- กำรพิจำรณำก ำหนดผู้สอน 
- กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำ มคอ.

3 และมคอ.4 
- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำร

ค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
- กำรก ำกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรฝึกปฏิบัติในระดับ 

ปริญญำตรี 
- กำรบูรณำกำรพันธกิจต่ำงๆ กับกำรเรียนกำรสอน

ในระดับปริญญำตรี 
- กำรช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม ในกำรท ำ

วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระและกำรตีพิมพ์
ผลงำนในระดับบัณฑิตศึกษำ 

 5.3 กำรประเมินผู้เรียน - กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ 

- กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักศึกษำ 

- กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

- กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

- ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งชี้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

6. สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ - ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบัน
โดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

- จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

- กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 

 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
  

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีหน้ำที่หลักส ำคัญประกำรหนึ่งคือกำรพิจำรณำเสนอนโยบำย 
แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ โดยได้จัดท ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพและ
ยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้มีควำมทัดเทียมกัน  และได้ประกำศใช้
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับต่ำงๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับต่ำงๆ พ.ศ. 2548  เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำมำตรฐำนวิชำกำร
และวิชำชีพ เป็นส่วนหนึ่ งของเกณฑ์กำรรับรองวิทยฐำนะและมำตรฐำนกำรศึกษำ โดย
สถำบันอุดมศึกษำท่ีเปิดด ำเนินกำรหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
พ.ศ.2548 เป็นหลักในกำรพัฒนำหลักสูตรและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ดังกล่ำว   
 ในกำรควบคุมก ำกับมำตรฐำนจะพิจำรณำจำกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรทุกหลักสูตร      
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ได้ประกำศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรดังกล่ำว  
โดยหลักสูตรระดับปริญญำตรีจะพิจำรณำตำมเกณฑ์ดังกล่ำว 4 ประเด็น และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำจะพิจำรณำตำมเกณฑ์ดังกล่ำว 12 ประเด็น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ.   
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็น
อำจำรย์ประจ ำเกินกว่ำ 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ ำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลำที่
จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร
นั้น 
 

ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็น
อำจำรย์ประจ ำเกินกว่ำ 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 
 
 
 
 

 

ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็น
อำจำรย์ประจ ำเกินกว่ำ 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ ำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อควำมที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที ่
18 เม.ย. 2549 ก ำหนดว่ำ  อำจำรย์ประจ ำ
สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) ได้อีก 
1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ ำอยู่แล้ว 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำ 
สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในระดับ
ปริญญำเอกหรือปริญญำโทในสำขำวิชำเดียวกัน
ได้อีก 1 หลักสูตร 
บันทึกข้อควำมที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 
มี.ค. 2557 ก ำหนดว่ำ กรณีหลักสูตรปริญญำตรี     
ที่มีแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำชีพก ำหนดให้ต้องมีอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ให้ครบ
ทุกแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชำ/กลุ่มวิชำที่เปิดสอน  
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

2. คุณสมบัติของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ หรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำ
กว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สำขำวิชำที่เปิดสอนอย่ำง
น้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 
หรืออำจำรย์ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
หรืออำจำรย์ผู้สอน 

 

3. คุณสมบัติของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย       
3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป   
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำ   
ที่สัมพันธ์กันจ ำนวนอย่ำงน้อย  
3 คน 

 

4. คุณสมบัติของอำจำรย์
ผู้สอน 

 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภำยนอกสถำบัน              
มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ 

1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภำยนอกสถำบัน          
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ

หลักสูตรปริญญำโท ตำมบันทึกข้อควำมที่ ศธ 
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก ำหนดว่ำ 
ให้อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอกเป็น
อำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญำโทได้       
แม้จะยังไม่มีผลงำนวิจัยหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 
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นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และ 
 
2. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน 
และ 
3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และ 
 
2. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำร
สอน และ 
3. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

ทั้งนี้ ภำยในระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวันที่เริ่มสอน 
จะต้องมีผลงำนวิจัยจึงจะสำมำรถเป็นอำจำรย์
ผู้สอนในระดับปริญญำเอก และเป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
และอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ในระดับปริญญำโท
และปริญญำเอกได้ 

5. คุณสมบัติของอำจำรย์    
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
หลักและอำจำรย์             
ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำ
อิสระ 

 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

- กำรพิจำรณำกรณอีาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการดังนี้ 

1) หลักสูตรสำมำรถจ้ำงอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ซึ่งเกษียณอำยุงำน
หรือลำออกจำกรำชกำร กลับเข้ำมำท ำงำนแบบ
เต็มเวลำหรือบำงเวลำได้โดยใช้ระบบกำรจ้ำง
พนักงำนมหำวิทยำลัย คือมีสัญญำจ้ำงที่ให้
ค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนและมีกำรก ำหนดภำระ
งำนไว้อย่ำงชัดเจน อำจำรย์ดังกล่ำวสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
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อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก อำจำรย์           
ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ผู้สอบ
วิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ผู้สอนได้ 

2) “อำจำรย์เกษียณอำยุงำน” สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักได้ต่อไป
จนนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ หำกนักศึกษำได้รับ
อนุมัติโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ก่อนกำรเกษียณอำยุ 

6. คุณสมบัติของอำจำรย์        
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ร่วม (ถ้ำมี) 

 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
และ 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
รองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
และ 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

แนวทำงบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะ หมำยถึงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ในสำขำวิชำที่เปิดสอนเป็นอย่ำงดี ซึ่งอำจเป็น
บุคลำกรที่ไม่อยู่ในสำยวิชำกำร หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน โดยไม่ต้องพิจำรณำ
ด้ำนคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะที่จะเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลำกรประจ ำในสถำบันเท่ำนั้น ส่วน
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะที่จะเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม อำจเป็นบุคคลำกรประจ ำใน
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สถำบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบันที่มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบ- กำรณ์สูงใน
สำขำวิชำนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับ ในระดับหน่วยงำน
หรือระดับกระทรวงหรือวงกำรวิชำชีพด้ำนนั้น 
เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 9 ขึ้นไป ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด  
   ในกรณีหลักสูตรปริญญำเอกไม่มีอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม อำจำรย์ผู้สอบ
วิทยำนิพนธ์ หรืออำจำรย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ
ปริญญำเอก หรือ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรตั้งแต่รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไปในสำขำวิชำ
ที่เปิดสอน  สถำบันอุดมศึกษำอำจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนแทนเป็นกรณีๆ ไป โดย
ควำมเห็นชอบของสภำสถำบันอุดมศึกษำ และ
ต้องแจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้รับทรำบ
กำรแต่งตั้งนั้นด้วย 
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7. คุณสมบัติของอำจำรย์
ผู้สอบวิทยำนิพนธ์   

 1. อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรง 
คุณวุฒิภำยนอกสถำบันที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทยีบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่ง  
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

1. อำจำรย์ประจ ำและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน ที่
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำ
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

 

8. กำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 (เฉพำะแผน ก เท่ำนั้น) ต้อง
เป็นรำยงำนสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในกำรประชุมทำงวิชำกำร
(proceedings) หรือวำรสำร
หรือสิ่งพิมพ์วิชำกำรซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำร    
ที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซ่ึง
อยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยำนิพนธ์ซึ่งเก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ กำรจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสำมำรถ
ทดแทนกำรตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำง
วิชำกำรได้  โดยพิจำรณำจำกปีที่ได้รับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 
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9. ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ

วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 

 วิทยานิพนธ์  
อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ 
อำจำรย์ 1 คนต่อ นักศึกษำ          
15 คน 
 
หำกเป็นที่ปรึกษำท้ัง 2 ประเภท   
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท ำ
วิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับ 
นักศึกษำท่ีค้นคว้ำอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ   
5 คน 
 
 

- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2548 ข้อ 10 
ก ำหนดว่ำ อำจำรย์ประจ ำ 1 คนให้เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำได้ไม่เกิน 5 คน หำกหลักสูตรใดมีอำจำรย์
ประจ ำที่มีศักยภำพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษำได้
มำกกว่ำ 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถำบัน 
อุดมศึกษำนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพ่ือ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภำพสูงที่มีควำมพร้อม
ทำงด้ำนทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ด ำเนิน
โครงกำรวิจัยขนำดใหญ่อย่ำงต่อเนื่องในกำรผลิต
ผลงำน  

10. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำ มีผลงำนวิจัยอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

 อย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี       
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 
 

อย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ี       
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 
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11. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำ 

ที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำม

เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลัย/สถำบันเพื่อให้

หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

หมายเหตุ ส ำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกำศใช้ใน
ปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกำศใช้ในปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดย

สภำมหำวิทยำลัย/สถำบัน 

เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) 

 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดย

สภำมหำวิทยำลัย/สถำบัน 

เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนใน     

ปีที่ 6) 

 

12. กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ผลกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องด ำเนินกำรทุกตัว 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5               

ต้องด ำเนินกำรทุกตัว 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5                      

ต้องด ำเนินกำรทุกตัว 

 

 

รวม  เกณฑ์ 4 ข้อ  เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ  
 เกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ.2548  และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 หำกมีกำรประกำศใช้
เกณฑม์ำตรฐำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องใหม่ เกณฑ์กำรประเมินตำมตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนใหม่ฉบับที่ประกำศใช้ล่ำสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ก ำหนดไว้เป็น “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” หำกไม่ผ่ำนเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่ำหลักสูตรไม่ได้มำตรฐำนและผลเป็น “ไม่ผ่ำน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

1. เอกสำรหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรำรับทรำบ 
2. หนังสือน ำที่ สกอ. แจ้งรับทรำบหลักสูตร (ถ้ำมี) 
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3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งกำรรับทรำบ ให้มีหนังสือน ำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจำก สกอ. และรำยงำนกำรประชุมสภำที่อนุมัติ / ให้ควำ มเห็นชอบ
หลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำคือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษำจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเอง สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้เพ่ือกำรด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขทั้งทำงร่ำงกำยและ
จิตใจ มีควำมส ำนึกและควำมรับผิดชอบในฐำนะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของ
สถำบันอุดมศึกษำ  
 สกอ. ในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนในกำรก ำกับและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ 
ได้จัดท ำมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
ซึ่งเป็นกำรประกันคุณภำพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสำรให้สังคม  ชุมชน รวม         
ทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภำพของบัณฑิตที่ผลิตออกมำเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้    
ในผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภำพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  โดยพิจำรณำจำกผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรมีงำนท ำ และคุณภำพผลงำนวิจัย
ของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆ คุณภำพบัณฑิตจะ
พิจำรณำได้จำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2   กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน          
1 ป ี

- ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1     คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีกำรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้
ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำนคือ 1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 
3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบและ 5) ด้ำน
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำร
ประเมินคุณภำพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
 
 คะแนนที่ได้ =  
 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ ำนวนบัณฑิตที่รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวน
บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต 
        จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
   ภายใน 1 ปี  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

บัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จศึกษำในหลักสูตรภำคปกติ ภำคพิเศษ และภำคนอกเวลำในสำขำ
นั้นๆที่ได้งำนท ำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำภำยในระยะเวลำ  1 ปีนับจำกวันที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น กำรนับกำรมีงำนท ำนับกรณีกำร
ท ำงำนสุจริตทุกประเภทที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำเป็นประจ ำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ กำรค ำนวณร้อย
ละของผู้มีงำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำให้ค ำนวณ
เฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลังส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน         
1 ปีเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี           
ตำมสูตร 
 
 
 
 
กำรค ำนวณค่ำร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 2.  แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   = 
 
หมายเหตุ :  จ ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ ำนวนบัณฑิต              
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี
                                            100 

X 5 

      จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรทีี่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
 

                        จ ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด X 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท              

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

กำรศึกษำในระดับปริญญำโทจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหำค ำตอบที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือจัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถใน
กำรใช้ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็ น
กำรประเมินคุณภำพของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท 
 
เกณฑ์การประเมิน    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมสูตร  
  
 
 
 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ 

   ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท 
                               จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททัง้หมด 

X 100 

     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
                                                     40 

X 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง  
ให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ  

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  พ.ศ.2556  
แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ(ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ. 2556 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
 

 กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถ
อยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 
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 ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 
3 คน โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงำนวิจัยที่มีชื่อนักศึกษำและอำจำรย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สำมำรถน ำไปนับ
ในตัวบ่งชี้ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 

2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้นับผลงำนทุกชิ้นที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
กำรประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่พิจำรณำตัวบ่งชี้นี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
   ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกเป็นกำรศึกษำในระดับสูงจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ 
วิจัยเพ่ือหำประเด็นควำมรู้ใหม่ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวล
ควำมรู้เพ่ือจัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่
ให้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ          
ในระดับปริญญำเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมสูตร  
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษำแลธผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปรญิญำเอก 
 

                           จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด 
X 100 
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2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ 

0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ   

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทควำมทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
  

 กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถ
อยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
                                                 80 

X 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 

 ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 
3 คน  โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
หมายเหตุ:  

1. ผลงำนวิจัยที่มีชื่อนักศึกษำและอำจำรย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สำมำรถน ำไปนับ  
ในตัวบ่งชี้ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์  

2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้นับผลงำนทุกชิ้นที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
กำรประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่พิจำรณำตัวบ่งชี้นี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

 
ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษำ  ระบบ

ประกันคุณภำพนักศึกษำ ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรรับหรือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตร  
ซึ่งต้องเป็นระบบที่สำมำรถคัดเลือกนักศึกษำที่มีคุณสมบัติและควำมพร้อมในกำรเรียนในหลักสูตรจน
ส ำเร็จกำรศึกษำ  และกำรส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมทำงกำรเรียน และมีกิจกรรมกำร
พัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำมีทักษะกำรวิจัยที่สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ 
 ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่ม
วิชำหลัก (core subjects)  (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะ
กำรเรียนรู้และนวัตกรรม  (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี (information, media, and technology skills)  

ทักษะส ำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญมำก คือ  
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1) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ 
(critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ (innovation and 
creativity) (3) กำรสื่อสำรและควำมร่วมมือกัน (communication and collaboration)  

2) กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) ประกอบด้วย กำรรู้สำรสนเทศ (information literacy) กำรรู้สื่อ (media literacy) และ กำร
รู้ ICT (ICT literacy) และ 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ควำมคิดริเริ่มและกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมและข้ำมวัฒนธรรม (social and cross-
cultural interaction) ควำมรับผิดชอบและควำมสำมำรถผลิตผลงำน (accountability and 
productivity) ควำมเป็นผู้น ำและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 
 กำรประกันคุณภำพหลักสูตรในองค์ประกอบด้ำนนักศึกษำ  เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ระบบกำร
รับนักศึกษำ กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำภำยใต้กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวให้พิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  กำรรับนักศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.2  กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 คุณสมบัติของนักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จ  แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญำในกำรออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำ
ที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชำติของหลักสูตร  กำรก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกต้องมีควำม
โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษำที่ก ำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในกำร
คัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีกำรคัดนักศึกษำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต 
ควำมมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลำเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่
หลักสูตรก ำหนด 

 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- กำรรับนักศึกษำ 
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- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร

ด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด   

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำรจำก
ผลกำรประเมิน 

 มีผลจำกกำร
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรบัปรุง/พฒันำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัตทิี่ดีโดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเปน็
แนวปฏิบัตทิี่ดีไดช้ัดเจน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
 

การรับนักศึกษา 
1 กำรก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนรับนักศึกษำค ำนึงควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสภำพควำมพร้อมของ

อำจำรย์ประจ ำที่มีอยู่ (ควบคุมอัตรำส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำให้เป็นไปตำมเกณฑ์) 
2 เกณฑ์กำรรับนักศึกษำที่ประกำศรับสะท้อนคุณภำพของนักศึกษำที่เหมำะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ

สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญำวิสัยทัศน์ของสถำบันและหลักสูตร ผลลัพธ์
กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตร (เช่น GPA  ควำมรู้พื้นฐำนในสำขำภำษำต่ำงประเทศ  คุณสมบัติเฉพำะ
อ่ืน ฯลฯ)  

3 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ กระบวนกำรรับนักศึกษำ และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในกำรคัดเลือก
มีควำมเหมำะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษำที่สมัครเข้ำเรียน  

4 นักศึกษำท่ีรับเข้ำเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภำพในกำรเรียนจนส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำ
ที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งควำมรู้พ้ืนฐำนหรือประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ 
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ใฝ่เรียน  มีควำมพร้อมด้ำนสุขภำพกำยและจิต มีเวลำเรียนเพียงพอ 
5 ในกรณีที่นักศึกษำมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศรับ และมีกำรรับเข้ำศึกษำแบบมี

เงื่อนไข นักศึกษำได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำรเรียนหรือได้รับกำรพัฒนำจนมีคุณสมบัติครบผ่ำน
เกณฑ์ขั้นต่ ำ เพ่ือให้สำมำรถเรียนในหลักสูตรได้จนส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

6 กำรก ำหนดคุณสมบัติในกำรรับเข้ำของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำให้สูงกว่ำคุณสมบัติของกำร
รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี โดยเฉพำะควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และคุณสมบัติ
พ้ืนฐำนที่น ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย  

7 กระบวนกำรคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษำมีควำมเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษำที่มีศักยภำพในกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง(พิจำรณำจำกอัตรำส่วนนักศึกษำที่รับเข้ำต่อผู้สมัคร) 

 
ตัวบ่งช้ีที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ในช่วงปีแรกของกำรศึกษำ ต้องมีกลไกในกำรพัฒนำควำมรู้พ้ืนฐำนหรือกำรเตรียมควำม
พร้อมทำงกำรเรียนแก่นักศึกษำ เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมี
ควำมสุข อัตรำกำรลำออกกลำงคันน้อย ในระหว่ำงกำรศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองดีที่มีจิตส ำนึกสำธำรณะ  มีกำรวำงระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิชำกำร (ระดับปริญญำตรี โท เอก) ระบบกำรป้องกันหรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของนักศึกษำ 
เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ กำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มำตรฐำนสำกล  

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี 
- กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษำ 
- กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร

ด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้นักศึกษำเรียนอย่ำงมีควำมสุขและมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ
ในอนำคต 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด   

ในกำร
ก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำรจำก
ผลกำรประเมิน 

 มีผลจำกกำร
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรบัปรุง/พฒันำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัตทิี่ดีโดย
มีหลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1 กำรจัดระบบกำรดูแลนักศึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ มีกำรควบคุมก ำกับให้จ ำนวนนักศึกษำต่อ

อำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
2 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรมีเวลำให้กำรดูแลนักศึกษำ(ผลประเมินจำกนักศึกษำ) 
3 กำรแนะน ำกำรลงทะเบียนเรียนโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำมสนใจ และศักยภำพของนักศึกษำ 
4 กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรรู้จักนักศึกษำ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษำในกลุ่มอำจำรย์ผู้สอนเพื่อกำร

พัฒนำนักศึกษำ (ผลกำรเรียน ลักษณะนักศึกษำ จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่มีปัญหำทำงกำรเรียนหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือ

ด้ำนอื่นๆ 
6 กำรจดักำรควำมเสี่ยงด้ำนนักศึกษำ (มีข้อมูลนักศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนต่ ำ มีควำมเสี่ยงที่จะออก

กลำงคัน หรือส ำเร็จกำรศึกษำช้ำ ฯลฯ) 
7 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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8 บัณฑิตศึกษำกำรก ำหนดเวลำให้ค ำปรึกษำกำรเรียนในวิชำของอำจำรย์ผู้สอนและกำรให้ค ำปรึกษำ

กำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่เพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถำบันจัดงบประมำณ ทรัพยำกรที่เสริมกำรจัดบริกำรแก่นักศึกษำเพียงพอ และครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม 
10 บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมที่สนอง

ควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
11 กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต้องส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำครอบคลุมกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมยึดมั่นผูกพันกับควำม

เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนำกำร ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำต้องช่วยเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
14 กำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำมีอิสระในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำโดยกำรสนับสนุนของสถำบัน 
15 กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ ช่วยเหลือนักศึกษำท่ีมีโอกำสทำงกำรศึกษำจ ำกัด 
16 หำกมกีำรรับนักศึกษำที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬำ ต้องมีกลไกกำรดูแลนักศึกษำได้รับกำร

พัฒนำให้ได้สำระควำมรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
17 กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  มี Visiting Professors ที่มำ

ช่วยสอนหรือให้ประสบกำรณ์แก่นักศึกษำ และกำรส่งนักศึกษำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่ำงประเทศ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลกำรประกันคุณภำพควรท ำให้นักศึกษำมีควำมพร้อมทำงกำรเรียน มีอัตรำกำรคงอยู่ของ
นักศึกษำในหลักสูตรสูง อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรสูง นักศึกษำมีควำมพีงพอใจต่อ
หลักสูตร และผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 - กำรคงอยู่   
 - กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  
 - ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 
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เกณฑ์การประเมิน   
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีกำร
รำยงำนผล
กำรด ำเนิน 
งำน  

 มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนนิ 
งำนในบำง
เร่ือง  

 มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนนิ 
งำนครบ          
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำย        
ในตัวบ่งชี้  

 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนนิ 
งำนครบ         
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำย        
ในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผล
กำรด ำเนิน 
งำนทีด่ีขึ้นใน
บำงเร่ือง 

 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนนิ 
งำนครบ            
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยใน 
ตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผล
กำรด ำเนินงำน 
ที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ครบทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยใน           
ตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น         
ในทุกเรื่อง 

 มีผลกำรด ำเนนิงำน
ที่โดดเด่น
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถำบนักลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ยืนยนั
และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมิน
สำมำรถให้เหตุผล
อธิบำยว่ำเป็นผล
กำรด ำเนินงำนที่
โดดเด่นอย่ำง
แท้จริง 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
 

1 อัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำในหลักสูตร 
2 อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำของหลักสูตร 
3 ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตรและกำรร้องเรียนของนักศึกษำ 
4 บัณฑิตศึกษำ นักศึกษำมีควำมรู้ ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง มีศักยภำพ

กำรวิจัยที่แสดงออกถึงกำรผลิตและเผยแพร่ควำมรู้จำกกระบวนกำรวิจัยของตนเอง 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
   
 อำจำรย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส ำคัญของกำรผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีกำรออกแบบระบบ
ประกันกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  เพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับสภำพบริบท ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของหลักสูตร และมีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์มีควำม
รักในองค์กรและกำรปฎิบัติงำนตำมวิชำชีพ  ผู้บริหำรต้องมีกำรก ำหนดนโยบำย แผนระยะยำว และ
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรก ำกับดูแล และกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์  กำรวำงระบบ
ประกันคุณภำพอำจำรย์ เป็นกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
และมีพัฒนำกำรเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยกำรวำงแผนและกำรลงทุนงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือให้
อัตรำก ำลังอำจำรย์มีจ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำในหลักสูตร  มีจ ำนวนอำจำรย์ที่มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำของหลักสูตร และมีประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรผลิตบัณฑิต 
อันสะท้อนจำกวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และควำมก้ำวหน้ำในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง   
 องค์ประกอบด้ำนอำจำรย์  เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ คุณภำพ
อำจำรย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอำจำรย์ ให้พิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภำพอำจำรย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ ต้องก ำหนดเกณฑ์

คุณสมบัติอำจำรย์ที่สอดคล้องกับสภำพบริบท ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของหลักสูตร มี
กลไกกำรคัดเลือกอำจำรย์ที่เหมำะสม โปร่งใส  นอกจำกนี้ต้องมีระบบกำรบริหำรอำจำรย์  โดยกำร
ก ำหนดนโยบำย แผนระยะยำว เพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และระบบกำร
ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์   มีกำรวำงแผนและกำรลงทุนงบประมำณและทรัพยำกรและกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนกำรก ำกับดูแล และกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์   

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 



92 
 

- ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
- ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร

ด ำเนินงำนทั้งหมด  ที่ท ำให้หลักสูตรมีอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนวุฒิกำรศึกษำและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรส่งเสริมให้มีกำร
เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถของอำจำรย์เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด   

ในกำร
ก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 

 มีระบบมี
กลไก 

 ไม่มีกำรน ำ
ระบบกลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำร
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัต/ิ
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรบัปรุง/พฒันำ
กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัตทิี่ดี 
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ยืนยนัและ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเปน็
แนวปฏิบัตทิี่ดีได้
ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 กำรวำงแผนระยะยำวด้ำนอัตรำก ำลังอำจำรย์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร  
2 กำรมีระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญ รวมทั้งมีกำรพัฒนำ

อำจำรย์ที่มีอยู่เดิมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีควำมเข้มแข็ง อำจำรย์ในหลักสูตรสำมำรถส่งเสริม
กำรท ำงำนตำมควำมช ำนำญของแต่ละคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และประสบกำรณ์ ในจ ำนวนที่ไม่ต่ ำ
กว่ำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถำบันต้องมีกำรจัดสรร หรือจัดหำงบประมำณในกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
5 ผู้บริหำรสถำบันหรือหน่วยงำนที่ดูแลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้องมีกำรวำงแผนระยะยำวด้ำน

อัตรำก ำลังด้ำนอำจำรย์ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ต้องมีแผนกำรบริหำรอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร  โดยกำรมีส่วนร่วมของทีมบริหำรระดับคณะ (คณะกรรมกำรประจ ำคณะ) 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
6 สถำบันมีระบบและกลไกบริหำรก ำลังคนที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถรักษำอำจำรย์ที่มีศักยภำพให้คงอยู่

กับสถำบัน  ลดอัตรำกำรลำออก  หรือกำรย้ำยงำน แผนบริหำรหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรำก ำลัง  แผนกำรสรรหำและรับอำจำรย์ใหม่ แผนธ ำรงรักษำ แผนกำรหำต ำแหน่งทดแทนกรณีลำ
ไปศึกษำต่อ/เกษียณอำยุ  อ่ืน ๆ ตำมบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมำณและคุณภำพอำจำรย์ยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรก ำหนด  สถำบันต้องมี
วิธีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือทรัพยำกรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจ ำกัดอย่ำงเป็นระบบ  

8 มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร กรณีมีอำจำรย์ส่วนเกิน  กรณีมีอำจำรย์ขำดแคลน  กรณีมี
อำจำรย์สมดุลกับภำระงำน เพ่ือให้มีอำจำรย์คงอยู่ และมีแผนบริหำรควำมเสี่ยง ด้ำนจรรยำบรรณ             
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลนักศึกษำ 

9 กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงชัดเจน  
10 กำรมอบหมำยภำระหน้ำที่ให้เหมำะสมกับคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์  
11 ระบบกำรก ำหนดภำระงำนและแรงจูงใจในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
13 ระบบในกำรเลิกจ้ำงและกำรเกษียณอำยุอย่ำงชัดเจน 
14 ระบบกำรยกย่องและธ ำรงรักษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถำบันให้โอกำสอำจำรย์ทุกคนได้พัฒนำตนเองให้มีคุณภำพมำตรฐำนทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
16 กำรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและมีศักยภำพที่สูงขึ้น

เพ่ือส่งผลต่อคุณภำพของบัณฑิต 
17 กำรควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมให้อำจำรย์พัฒนำตนเองในกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
18 กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรระหว่ำงอำจำรย์ทั้งในและระหว่ำงหลักสูตร 
19 กำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำนักศึกษำของอำจำรย์ (ประเมินจำกจ ำนวนอำจำรย์ที่มีกำรท ำวิจัย

เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน) 
20 กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ และน ำผลมำใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสอนของ

อำจำรย์ 
21 อำจำรย์อำวุโส หรืออำจำรย์ที่มีเทคนิคกำรสอนดีเด่น มีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์สู่อำจำรย์ในสำขำ/

หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษำ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดหำอำจำรย์หรือพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ำก ำลังคน

ในหลักสูตรปริญญำตรี โดยเฉพำะคุณสมบัติของอำจำรย์ที่ต้องเน้นทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย
นอกเหนือจำกควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ   
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

กำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ต้องท ำให้อำจำรย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมำะสมและ
เพียงพอ โดยท ำให้อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำที่เปิดให้บริกำร และมีประสบกำรณ์
ที่เหมำะสมกับกำรผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจำกวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง   
 ประเด็นในกำรพิจำรณำตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

- ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
- ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล 

TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต 
ศึกษำวิจัยเพ่ือกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมี
อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่
เหมำะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 100 
สูตรการค านวณ   
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =   
 
 

       จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
           จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

              ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำรกรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้นทั้งนี้อำจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณี
ที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมำะสมกว่ำทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อำจำรย์ในสถำบันท ำกำรศึกษำวิจัยเพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน    

โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 

และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์ รองศำสตรำจำรย์ 

และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ชว่ยศำสตรำจำรย ์รองศำสตรำจำรย์ 

และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร 
  
 
 
 
 

      จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
                จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 
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2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนที่ได้ =  
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำได้สร้ำงสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลงำนที่มี
คุณค่ำ  สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำรแข่งขันของ
ประเทศ ผลงำนทำงวิชำกำรอยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ  ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงำนวิชำกำรรับใช้
สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ
ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร  ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำม
เกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว รวมทั้งงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  โดยมีวิธีกำรคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่

ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่

ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
ตำมสูตร 
 
 

           ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 

 ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 

                จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก          
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร  พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และ   
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล  TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list)หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 

      ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
      ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
                                      ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ต ำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร     

แต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถ
อยู่ในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 

 ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 
3 คน  โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopusต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

หลักสูตรในระดับปริญญำเอกถือได้ว่ำเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถำบันกำรศึกษำ เป็นหลักสูตร
ที่ส ำคัญและเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำเอกจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อหลักสูตรนั้นๆ    

บทควำมวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำรหรือ  Review Article ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกมีควำมสำมำรถใน
กำรท ำวิจัย  มีผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติในฐำนข้อมูล TCI  และ 
Scopus และบทควำมที่ตีพิมพ์ได้รับกำรอ้ำงอิง แสดงให้เห็นว่ำมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐำน          
ในกำรพัฒนำงำนวิจัยใหม่ๆให้มีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
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ได้รับกำรอ้ำงอิงมำกย่อมแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงำนและได้รับกำรยอมรับใน
วงวิชำกำรนั้นๆ 
 กำรค ำนวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป 
รวมทั้งกำรอ้ำงอิงตนเอง ที่เป็นผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกนั้น โดยน ำเสนอในรูปสัดส่วน 
ทั้งนี้ พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน 5 ปีย้อนหลังตำมปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5=2.5 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 อัตรำส่วน จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5= 3.0 ขึ้นไป 
 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  อัตรำส่วน จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5= 0.25ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
        
          = 
 
 

2. แปลงค่ำที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ถ้ำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีมีจ ำนวน 5 คน  โดยอำจำรย์ทั้ง 5 คนมีผลงำนตีพิมพ์บทควำมวิจัยหรือ Review 

จ ำนวนบทควำมที่ไดร้ับกำรอ้ำงอิง 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

                อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ไดร้ับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 
 

อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 
X5 
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article ในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557(ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ของอำจำรย์ ทั้ง 5 คนในฐำนข้อมูล Scopus ระหว่ำง ค.ศ. 2010-
2014เท่ำกับ 15 บทควำม และจ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลของ TCI เท่ำกับ 5 บทควำม 

- ในจ ำนวนนี้มีบทควำม  8 บทควำมในฐำนข้อมูล Scopus ทีไ่ด้รับกำรอ้ำงอิง อย่ำงน้อย 1 
ครั้ง และมีบทควำม 2 บทควำมท่ีตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล TCI ได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงน้อย 1ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  =  
 
 
 
 

 
น ำมำค ำนวณคะแนน =                              คะแนน  
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

ผลกำรประกันคุณภำพ ต้องน ำไปสู่กำรมีอัตรำก ำลังอำจำรย์ทีม่ีจ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวน
นักศึกษำท่ีรับเข้ำในหลักสูตร อัตรำคงอยู่ของอำจำรย์สูง และอำจำรย์มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำร
หลักสูตร 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- กำรคงอยู่ของอำจำรย์   
- ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ 

 
 
 
 
 

จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงน้อย 1 ครั้ง           8+2        10   
        จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด                  5            5   

= = = 2.0 

2.0 
2.5 

X 5 = 4.0 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีกำร
รำยงำนผล
กำรด ำเนิน 
งำน  

 มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนิน 
งำนในบำงเรื่อง  

 มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนิน 
งำนครบ          
ทุกเรื่องตำม
ค ำอธิบำย        
ในตัวบ่งช้ี  

 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนิน 
งำนครบ         
ทุกเรื่องตำม
ค ำอธิบำย        
ในตัวบ่งช้ี   

 มีแนวโน้มผล
กำรด ำเนินงำน
ที่ดีขึ้นในบำง
เรื่อง 

 

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ครบทุกเรื่องตำม
ค ำอธิบำยใน 
ตัวบ่งช้ี   

 มีแนวโน้มผล
กำรด ำเนินงำน 
ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

 

 มีกำรรำยงำนผล  
กำรด ำเนินงำนครบ           
ทุกเรื่องตำม
ค ำอธิบำยในตัวบ่งช้ี  

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น  
ในทุกเรื่อง 

 มีผลกำรด ำเนินงำน  
ที่โดดเด่นเทียบเคียง
กับหลักสตูรนั้นใน
สถำบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมกำรผูต้รวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยว่ำเป็น
ผลกำรด ำเนินงำนท่ี
โดดเด่นอย่ำงแท้จริง 

 
แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1 อัตรำกำรคงอยู่ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
2 ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
3 จ ำนวนอำจำรย์เพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนหลักสูตร  
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องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดสอนต้องผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ และมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี  แต่ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบในกำรควบคุมก ำกับกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรควรมี
บทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร 3 ด้ำนที่ส ำคัญ คือ (1) สำระของรำยวิชำในหลักสูตร (2) กำรวำง
ระบบผู้สอนและกระบวนกำรเรียนกำรสอน  (3) กำรประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภำพในกำร
ด ำเนินกำรหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด ตัวบ่งชี้ใน
กำรประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดรำยวิชำที่มีเนื้อหำที่ทันสมัย ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำรวมทั้งกำรวำงระบบผู้สอนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรพัฒนำนักศึกษำให้
เต็มศักยภำพ  จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ และส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 กำรประกันคุณภำพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจำรณำได้จำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.3 กำรประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดให้บริกำรต้องผ่ำนกำรรับทรำบจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบในกำรควบคุม
ก ำกับกำรจัดท ำรำยวิชำต่ำงๆ ให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ  มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเปิดรำยวิชำต่ำง ๆ ทั้งวิชำบังคับและวิชำเลือกที่เน้นนักศึกษำเป็น
ส ำคัญ  โดยสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ และตลำดแรงงำน ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ  
ต้องเน้นพัฒนำทักษะด้ำนกำรวิจัยและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 - กำรออกแบบหลักสูตร และสำระรำยวิชำในหลักสูตร 
 - กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้นๆ 
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 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรตลำดแรงงำนและ
ควำมต้องกำรของประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ   

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐำน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัต/ิ
ด ำเนินงำน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำร
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบตัิ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีโดย
มหีลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีกำรก ำหนดสำระวิชำทำงทฤษฎี และกำรปฏิบัติที่ช่วยสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำ

ควำมรู้ ทักษะผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 
2 เนื้อหำของหลักสูตรในแต่ละรำยวิชำมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลำ  มีกำรเปิดวชิำใหม่ให้

นักศึกษำได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร

และควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 
4 ค ำอธิบำยรำยวิชำมีเนื้อหำที่เหมำะสมกับชื่อวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหำที่ครบคลุม

กว้ำงขวำงครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีควำมลึกในวิชำเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีควำมต่อเนื่อง
เชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่ำงวิชำ และมีกำรสังเครำะห์กำรเรียนรู้  
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5 เนื้อหำที่ก ำหนดในรำยวิชำไม่มีควำมซ้ ำซ้อน กลุ่มรำยวิชำมีควำมต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

เหมำะสมกับระดับกำรศึกษำของหลักสูตร 
6 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในรำยวิชำและหลักสูตร  
7 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมสำระเนื้อหำที่ก ำหนดในค ำอธิบำยรำยวิชำครบถ้วน 
8 กำรเปิดรำยวิชำมีล ำดับก่อนหลังที่เหมำะสม เอื้อให้นักศึกษำมีพ้ืนฐำนควำมรู้ในกำรเรียนวิชำ

ต่อยอด 
9 กำรเปิดรำยวิชำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษำส ำเร็จได้ทันตำมเวลำที่

ก ำหนดในหลักสูตร 
10 กำรเปิดรำยวิชำเลือกสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ ทันสมัย และเป็นที่ต้องกำรของ

ตลำดแรงงำน 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
11 กำรจัดรำยวิชำในหลักสูตรแก่นักศึกษำท่ีเรียนในสถำบันหรือนอกสถำบัน กำรศึกษำปกติ หรือ

กำรศึกษำทำงไกล มีกำรควบคุมให้นักศึกษำได้เนื้อหำสำระ เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ วิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 กำรจัดรำยวิชำเน้นเนื้อหำควำมรู้และทฤษฎี กำรปฏิบัติในเนื้อหำสำระของสำขำวิชำที่เป็น

จุดเน้น วิชำกำรศึกษำทั่วไปที่สร้ำงควำมเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษำออกสู่โลกแห่งกำร
ด ำรงชีวิต 

13 หำกมีกำรโอนหน่วยกิต ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรเทียบวิชำรับโอนที่ต้องมีกำรเรียนในเนื้อหำ
สำระที่ก ำหนดในรำยวิชำของหลักสูตรอย่ำงครอบคลุม ครบถ้วน  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหำสำระของรำยวิชำเน้นควำมรู้ ทฤษฎีในสำขำที่เก่ียวข้องที่มีควำมที่ซับซ้อน มีจุดเน้น  
15 กำรควบคุมก ำกับหัวข้อวิทยำนิพนธ์/สำระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนอง

ควำมต้องกำรของสังคม 
16 หัวข้อวิทยำนิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมำะสมกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และ

สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก มีควำมซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ควำมรู้ใหม่มำกกว่ำ

ระดับปริญญำโท  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

หลักสูตรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ โดยค ำนึงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในวิชำที่สอน และเป็นควำมรู้ที่ทันสมัยของอำจำรย์ที่มอบหมำยให้
สอนในวิชำนั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ และได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถจำกผู้รู้
จริง ทั้งนี้  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ  ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระที่เหมำะสมกับหัวข้อวิทยำนิพนธ์กำรค้นคว้ำอิสระ และลักษณะของ
นักศึกษำ ให้นักศึกษำได้รับโอกำสและกำรพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์กำรค้นคว้ำอิสระต้องสำมำรถให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์กำรค้นคว้ำอิสระตั้งแต่
กระบวนกำรพัฒนำหัวข้อจนถึงกำรท ำวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระกำรสอบป้องกัน และกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยจนส ำเร็จกำรศึกษำ 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้
ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่ก ำหนด และได้รับกำรพัฒนำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทำงภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ ทักษะกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ควำมสำมำรถ
ในกำรดูแลสุขภำพฯลฯ  กำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท ำให้นักศึกษำเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำและในสถำนที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรเรียนรู้ และ
สนับสนุนกำรเรียนรู้  ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ  เทคนิคกำรสอนจะเน้นกำรวิจัยเป็นฐำน 
กำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นต้น 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- กำรก ำหนดผู้สอน 
- กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กำรจัด 

กำรเรียนกำรสอน 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำร

วิชำกำรทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำให้สอดคล้องกับ

สำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ 
- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำที่มี

ควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
- กำรช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระและกำรตีพิมพ์

ผลงำนในระดับบัณฑิตศึกษำ 
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ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด  ที่ท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญก่อให้เกิดผลกำรเรียนรู้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ   

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐำน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำร
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัติ ที่ดีโดย
มีหลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี                
ได้ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
 

การวางระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมำะสมกับรำยวิชำที่สอน มีควำมรู้และควำมช ำนำญในเนื้อหำวิชำที่สอน(ค ำนึงถึง

สำขำวิชำ ประสบกำรณ์ท ำงำน ผลงำนวิชำกำรของผู้สอน) 
2 หลักสูตรก ำหนดผู้สอนให้นักศึกษำได้เรียนจำกผู้สอนที่มีควำมช ำนำญหลำกหลำย เพ่ือให้มีโอกำส

ได้รับกำรพัฒนำมุมมองหรือควำมคิดจำกผู้สอนหลำกหลำยควำมรู้และประสบกำรณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตร นักศึกษำควรได้เรียนกับอำจำรย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชำ) 

3 มีกำรก ำกับมำตรฐำนกำรท ำประมวลกำรสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอำจำรย์ให้ทันสมัยในด้ำน
เนื้อหำ กิจกรรมกำรเรียน กำรวัดและประเมินผลเหมำะสม 

4 กำรก ำกับให้อำจำรย์ทุกคนต้องมีกำรท ำประมวลกำรสอนรำยวิชำ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรำยวิชำ
แจกนักศึกษำ และมีกำรก ำกับให้ด ำเนินกำรสอนตำมประมวลกำรสอนรำยวิชำ 
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5 นักศึกษำท่ีเรียนในและนอกสถำบัน หรือระบบปกติ/ระบบทำงไกล ต้องได้รับกำรสอนจำกอำจำรย์ที่มี

คุณสมบัติที่คุณภำพมำตรฐำนเดียวกัน มีโอกำสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอำจำรย์ผู้สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำ
เท่ำเทียมกัน 

6 หำกมีกำรก ำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับกำรฝึกอบรม กำรให้ค ำแนะน ำ และกำรปรับปรุง
พัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนช่วยเหลือนักศึกษำอย่ำงเหมำะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอำจำรย์เต็มเวลำในปริมำณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ เวลำ              

ในกำรให้ค ำปรึกษำและกำรพัฒนำนักศึกษำ 
8 กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/สำระนิพนธ์ ค ำนึงถึงคุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำ               

ที่เหมำะสมกับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพำะควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในหัวข้อวิจัย               
ที่จะควบคุมกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ และเหมำะสมกับลักษณะของนักศึกษำ 

9 มีกำรควบคุมก ำกับจ ำนวนนักศึกษำต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก ำหนด 

10 มีกำรก ำกับให้อำจำรย์พิเศษที่มำท ำหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำมีกำรผลิตผลงำนวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 กำรควบคุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำที่มีหลำยกลุ่มเรียนให้ได้มำตรฐำนเดียวกัน 
12 กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ใช้วิธีกำรสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  
13 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย เน้นทฤษฎีและกำรปฏิบัติ กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิ

ภำยนอก/ผู้ประกอบกำร  กำรศึกษำดูงำน ฯลฯ 
14 กำรจัดกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำรเรียนแก่นักศึกษำ (เช่น ควำมรู้พื้นฐำนที่จ ำเป็นต้องมี

ก่อนเข้ำโปรแกรม ภำษำอังกฤษ ฯลฯ) 
15 กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพนักศึกษำระหว่ำงเรียนเพื่อเพ่ิมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้/

กำรท ำงำน/กำรประกอบอำชีพ  
16 กำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ  คุณลักษณะที่เอ้ือต่อกำรท ำงำน (ควำมรับผิดชอบ ทักษะกำรสื่อสำร

กำรพูด ฟัง อ่ำน เขียน ทักษะ ICT  ทักษะกำรแก้ปัญหำ ฯลฯ) ด้วยวิธีกำรหลำยช่องทำง เช่น            
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสำร (เครือข่ำยทำงสังคม online learning) 

17 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรท ำงำน/กำรประกอบอำชีพ (กลไกกำรช่วยเหลือด้ำนกำรหำงำนท ำ/
กำรเผยแพร่ผลงำน) 

กระบวนการเรียนการสอน 
18 กำรสอนแบบเน้นกำรปฏิบัติ กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก/ผู้ประกอบกำร  กำรศึกษำดูงำน 
19 มีกำรควบคุมมำตรฐำนของแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
20 กำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมควำมรู้และทักษะกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพเช่น online learning    
21 กำรส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำนักศึกษำของอำจำรย์ (ประเมินจำกจ ำนวนอำจำรย์ที่มีกำรท ำวิจัย

เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน) 
22 มีกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ และน ำผลมำใช้ในกำรส่งเสริมพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน

ของอำจำรย์ 
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23 อำจำรย์อำวโุส หรืออำจำรย์ที่มีเทคนิคกำรสอนดีเด่น มีกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์สู่อำจำรย์ในสำขำ/

หลักสูตร 
24 กำรควบคุมก ำกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินนักศึกษำ 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 กำรน ำกระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งผลต่อ      

กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
26 กำรน ำกระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  
 กำรสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนและส่งผลต่อ  

กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
27 กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน (senior project)เหมำะสมกับประเด็นที่นักศึกษำสนใจ (ถ้ำมี) 
28 ระบบกำรก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำโครงงำน (senior project) ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ  

(ถ้ำมี) 
29 มีระบบกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำรที่จะให้นักศึกษำเข้ำไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
30 มีระบบกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจศึกษำ โดยมีส่วนร่วมของ

สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ใช้วิธีกำรสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยเฉพำะกำร

สอนที่เน้นปัญหำเป็นฐำน กำรสอนโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน  
32 มีระบบก ำกับกำรท ำงำนของอำจำรย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษำเต็มท่ี ให้ควำมส ำคัญกับ

พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำตำมจรรยำบรรณของอำจำรย์ 
33 มีระบบกำรก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์/สำระนิพนธ์ของนักศึกษำ เพื่อให้

นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำได้ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
34 หัวข้องำนวิจัยของนักศึกษำสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

35 มีระบบและมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำแต่ละคนอย่ำงน้อย         

หนึ่งครั้งต่อภำคกำรศึกษำ 

36 มีฐำนข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนักศึกษำสำมำรถเข้ำใช้งำนได้อย่ำงสะดวก 

37 มีกำรให้ควำมรู้และระดับชั้นควำมส ำคัญในกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรตำม

ฐำนข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

38 มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับจรรยำบรรณนักวิจัย ปัญหำกำรคัดลอกผลงำนวิจัยและปัญหำของวำรสำร                 
ที่ไม่มีคุณภำพ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
39 กำรชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนกำรท ำวิทยำนิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษำจัดท ำข้อเสนอโครงกำรที่มี

โอกำสได้รับทุนสนับสนุน 
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40 กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  มี Visiting Professors ที่มำช่วย

สอนหรือให้ประสบกำรณ์แก่นักศึกษำ และกำรส่งนักศึกษำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่ำงประเทศ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กำรประเมินนักศึกษำมีจุดมุ่งหมำย 3 ประกำร คือ กำรประเมินผลนักศึกษำเพ่ือให้ข้อมูล

สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน และน ำไปสู่กำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำ (assessment for learning) กำรประเมินที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถประเมิน
ตนเองเป็น และมีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดกำร
เรียนรู้ (assessment as learning) และ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่แสดงผลลัพธ์กำร
เรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) กำรประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือ
จุดมุ่งหมำยประกำรหลัง คือ เน้นกำรได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนจึงควรส่งเสริมให้มีกำรประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมำยสองประกำรแรกด้วย ทั้งนี้ ควำม
เหมำะสมของระบบประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน วิธีกำรประเมิน 
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภำพ  และวิธีกำรให้เกรดที่สะท้อนผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม มีกำร
ก ำกับให้มีกำรประเมินตำมสภำพจริง  (authentic assessment) มีกำรใช้วิธีกำรประเมินที่
หลำกหลำย ให้ผลกำรประเมินที่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในโลกแห่งควำมเป็นจริง (real 
world)  และมีวิธีกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้ให้ผลกำรประเมินที่สะท้อนระดับควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักศึกษำ ส ำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบประเมินวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำ
อิสระที่มีคุณภำพด้วย 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
- กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
- กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 
- กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมดที่สะท้อนสภำพจริงด้วยวิธีกำรหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ   

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐำน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไก 
ไปสู่กำรปฏิบตัิ/
ด ำเนินงำน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำร
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 
 

1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินให้นักศึกษำมีส่วนร่วม  
2  น้ ำหนักขององค์ประกอบในกำรประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรำยวิชำ(วิชำทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนำ 

ฯลฯ) 
3 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของโดยใช้กำรประเมินตำมสภำพจริง (เครื่องมือประเมินมีควำมหลำกหลำย 

เช่น ข้อสอบปรนัย  อัตนัย กำรบ้ำน  รำยงำนที่มอบหมำย กำรสอบปำกเปล่ำ  กำรสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษำ กำรวัดทักษะกำรปฏิบัติงำน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภำพ กำรปฏิบัติงำนจริงในกำร
ประกอบอำชีพ) 

4 กำรก ำกับให้มีกำรพัฒนำและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษำท่ีเหมำะสมกับวิชำและผลลัพธ์          
กำรเรียนรู้ 

5 กำรวิเครำะห์/ตรวจสอบคุณภำพ/ปรับปรุงพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพนักศึกษำ (มีกำร
วิพำกษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้ำงข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ
ประเมินสำมำรถวัดควำมรู้และกำรคิดข้ันสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้
จริงในโลกแห่งกำรท ำงำน) 

6 กำรควบคุมกำรประเมินผลกำรเรียนในรำยวิชำที่มีหลำยกลุ่มเรียนให้ได้มำตรฐำนเดียวกัน 
7 กำรตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษำรับรู้ชัดเจน (ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน/กำรตัดเกรดชัดเจน สอดคล้อง

กับท่ีเกณฑ์ที่นักศึกษำมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐำนหรือที่มำของคะแนนที่ใช้
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ในกำรกำรตัดเกรดชัดเจน  กำรกระจำยของเกรด สะท้อนควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักศึกษำและ
ลักษณะของรำยวิชำ) 

8 กำรส่งเสริมกำรสอบ exit  exam ตำมมำตรฐำน TQF 
9 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินหลักสูตรตำมรำยละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และ

มคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินชดัเจน มีตัวบ่งชี้คุณภำพของรำยงำนวิทยำนิพนธ์และกำรสอบปอ้งกันชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับกำรประเมินที่มำโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภำพของวิทยำนิพนธ์           

สำรนิพนธ์ได้ 
12 วิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพระดับดีมำก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนควำมคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีกำรออกแบบกำร

วิจัยที่เหมำะสม เป็นตัวอย่ำงของผลงำนที่มีคุณภำพ มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบ/วำรสำรซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสำขำวิชำชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร หมำยถึง ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำร

ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำที่ปรำกฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด ำเนินงำนได้ในแต่ละปีกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะเป็นผู้รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีในแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7)  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 มีกำรด ำเนินงำนน้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี          
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0 
 มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนน
เท่ำกับ 3.50 
 มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี          
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.00 
 มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี          
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.50 
 มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี          
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4.75 
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 มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนน
เท่ำกับ 5 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำตำมสูตร 
 

 จ ำนวนตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ด ำเนินกำรได้จริง 

X 100  
จ ำนวนตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ต้องด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำนั้นๆ 
 
2. น ำค่ำร้อยละจำกข้อ 1 มำค ำนวณคะแนนตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในกำรด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ควำมพร้อมทำงกำยภำพควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ ควำมพร้อมด้ำน
เทคโนโลยี ควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำร  เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องท ำวิจัย อุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอน ห้องสมุด กำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งกำร
บ ำรุงรักษำที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยพิจำรณำ
ร่วมกับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ 

องค์ประกอบด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้จะพิจำรณำได้จำก 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมีหลำยประกำร ได้แก่ ควำมพร้อมทำง

กำยภำพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่พักของนักศึกษำ ฯลฯ และควำมพร้อมของ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอน ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่อ
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อิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่ำนี้ต้องมีปริมำณเพียงพอ และมีคุณภำพพร้อมใช้งำน ทันสมัย
โดยพิจำรณำกำรด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและ
อำจำรย์ 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
เพ่ือให้มสีิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

- จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อ              

สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร

ด ำเนินงำนทั้งหมดที่สะท้อนกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน และ
ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ   

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐำน 

 

 มีระบบมี
กลไก 

 ไม่มีกำรน ำ
ระบบกลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวน 
กำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำร
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัต/ิด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 กำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ (ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรสภำพแวดล้อมด้ำนกำรเรียนรู้) 
2 กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ เช่น ห้องสมุดฐำนข้อมูล

ทรัพยำกรกำรเรียนรู้  วำรสำรวิชำกำรเพ่ือกำรสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 กำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนำหรือ

ท ำงำนร่วมกัน 
4 มีบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
5 ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ระบบกำรเรียนรู้แบบทำงไกลมีประสิทธิภำพ อำจำรย์และ

นักศึกษำสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 กำรเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำควรด ำเนินกำรต่อเมื่อสถำบันมีควำมพร้อมและก ำหนด

ควำมคำดหวังสูงกว่ำข้อก ำหนดในหลักสูตรปริญญำตรีที่เป็นสำขำเดียวกัน ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ โดยเฉพำะแหล่งข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรสืบค้นและ
กำรเรียนรู้ต้องมีมำกกว่ำข้อก ำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญำตรี 

7 มีกำรจัดสรรงบประมำณให้นักศึกษำเพ่ือท ำวิจัย 

8 มีห้องท ำงำนวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน)  เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใช้ได้สะดวกในกำรท ำวิจัย  

9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและเหมำะสมในกำรท ำวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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บทท่ี 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประกอบด้วยผลกำรด ำเนินงำนระดับ
หลักสูตร  และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรในระดับคณะ จ ำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. กำรผลิตบัณฑิต 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม ค่ำเฉลี่ยของระดับคุณภำพของทุกหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี  เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 

2. กำรวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำ
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  

เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค ์

เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ทั้งภำยในและภำยนอกต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัย 

 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัย 

ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต่ออำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัย 

3. กำรบริกำรวิชำกำร 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม   
4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
เกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ 

5. กำรบริหำรจัดกำร 
 

5.1 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่ม
สถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มำตรฐำน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด กำรเรียน
กำรสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังนั้น           
พันธกิจดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน เริ่มตั้งแต่กำร
ก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด ประกอบด้วยกำรมีอำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนหลักสูตร  มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่ วมมือรวม
พลังของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน  
 
ตัวบ่งชี้            จ ำนวน  6 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1   ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2   อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ผลกำรด ำเนินกำรของทุกหลักสูตรในคณะ  ซึ่ งสำมำรถสะท้อนคุณภำพของบัณฑิต            
ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่ำเฉลี่ยของระดับคุณภำพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการค านวณ  
 
คะแนนที่ได้ =  
 

 

       ผลรวมของคำ่คะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
          จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน

ระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ ไม่ต้องน ำคะแนนกำรประเมินของหลักสูตรนั้นมำค ำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่

ต้องรำยงำนผลกำรรับรองตำมระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต 
ศึกษำวิจัยเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี
อำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำท่ีตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสม
กับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ   
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 

   จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
            จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด 

X 100 

              ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำรกรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้นทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณี
ที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมำะสมกว่ำทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 
 2. กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ ในกรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจ ำที่ระบุในค ำชี้แจงเกี่ยวกับ
กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ   
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อำจำรย์ในสถำบันท ำกำรศึกษำวิจัยเพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0 – 5  

 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
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สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้    =  
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งส ำหรับกำรจัดกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ คือสัดส่วนของ
นักศึกษำต่ออำจำรย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศำสตร์ในแต่ละสำขำวิชำและลักษณะกำรเรียนกำรสอน 
รวมทั้งมีควำมเชื่อมโยงไปสู่กำรวำงแผนต่ำงๆ เช่น กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง ภำระงำนอำจำรย์ 
เป้ำหมำยกำรผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริงไม่เกินจ ำนวนเหมำะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดเป็นคะแนน 5  
  ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำมำกกว่ำเกณฑ์เกณฑ์มำตรฐำนให้
ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำกับเกณฑ์มำตรฐำน และน ำค่ำ
ควำมแตกต่ำงมำพิจำรณำ ดังนี้ 
  ค่ำควำมแตกต่ำงของนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 
20 ก ำหนดเป็นคะแนน 0 
  ค่ำควำมแตกต่ำงของนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตร
นั้น ๆ 

     จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

               จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด 
X 100 

                ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร                             
 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค ำนวณค่ำหน่วยกิตนักศึกษำ (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่ำง

จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนกับจ ำนวนหน่วยกิตแต่ละรำยวิชำที่เปิดสอนทุกรำยวิชำตลอดปี
กำรศึกษำ รวบรวมหลังจำกนักศึกษำลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก ำหนดเวลำกำรเพ่ิม – ถอน) โดย
มีสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนในวิชำที่ i 

       ci = จ ำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ i 
2. ค ำนวณค่ำ FTES โดยใช้สูตรค ำนวณดังนี้ 
 
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES)  =    
                  
 Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี  

จ ำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรลงทะเบียนในระดับปริญญำนั้น ๆ 
 
 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีกำรปรับค่ำจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ
เทียบเท่ำในระดับบัณฑิตศึกษำให้เป็นระดับปริญญำตรี เพ่ือน ำมำรวมค ำนวณหำสัดส่วนจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 
1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ = FTES ระดับปริญญำตรี + FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษำ 
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ = FTES ระดับปริญญำตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษำ) 
3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ = FTES ระดับปริญญำตรี + (1.8  x FTES 

ระดับบัณฑิตศึกษำ) 
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

- แพทย์ศำสตร์ 
- พยำบำลศำสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยำศำสตร์กำยภำพ 20:1 
3. วิศวกรรมศำสตร์ 20:1 
4. สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่ำไม้และประมง 20:1 
6. บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยว 

เศรษฐศำสตร์ 
25:1 

7. นิติศำสตร์ 50:1 
8. ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร 

 

ค่ำร้อยละ = 
 
 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง – สัดส่วน
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน X 100 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 
2. น ำค่ำร้อยละจำกข้อ 1 มำค ำนวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่ำร้อยละที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่ำร้อยละที่มำกกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่ำร้อยละที่มำกกว่ำร้อยละ 0  แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ให้น ำมำคิดคะแนนดังนี้   
 

คะแนนที่ได้ = 
 5  - (ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำก 2.3) 

 
 4 

 
 



124 
 
ตัวอย่างการค านวณ 
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES)  ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำน
สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 24 
ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน 

 25-24  
x 100 

= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
25  

 
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำน
สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 32 
ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน 

 32-25  
x 100 

= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
25  

 
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำน
สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 28 
ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน 

 28-25  
x 100 

= ร้อยละ 12 
25  

 

 ได้คะแนน =  
5  -  (12) 

= 5-3 = 2 คะแนน 
 4 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

คณะควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นักศึกษำและศิษย์เก่ำในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษำเพ่ือกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขและคุ้มค่ำในระหว่ำงกำรใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่กำรให้
ค ำปรึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต จัดบริกำรข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำร เช่น ทุนกู้ยืม
กำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ กำรบริกำรจัดหำงำน แหล่งข้อมูลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำร
เตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในและนอก
สถำบันที่จ ำเป็นแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ โดยกำรให้บริกำรทั้งหมดต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรที่
มีคุณภำพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ 

2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม

เวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 

จำกคะแนนเต็ม 5 

5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่ง

ให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 

6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษำหมำยถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด ำเนินกำรทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษำ เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะ
ทำงปัญญำ (4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ 
สถำบัน และสภำ/องค์กรวิชำชีพได้ก ำหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิต และน ำหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันเป็นกำร
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม 

2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ควำมรู้  
(3) ทักษะทำงปัญญำ  
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ  
4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งอำจมีจุดเน้นในเรื่องกำรวิจัยที่แตกต่ำงกันขึ้นกับสภำพแวดล้อม
และควำมพร้อมของแต่ละสถำบัน  อย่ำงไรก็ตำมทุกสถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วน
หนึ่งของพันธกิจสถำบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถด ำเนินกำรในพันธกิจด้ำนนี้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบัน เพ่ือให้ได้ผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ กำรวิจัยจะประสบควำมส ำเร็จและเกิดประโยชน์จ ำเป็นต้องมีส่วนประกอบ
ที่ส ำคัญ 3 ประกำร  คือ 1) สถำบันต้องมีแผนกำรวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 2) คณำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวิจัยอย่ำงเข้มแข็งโดย
บูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพันธกิจด้ำนอ่ืนๆ ของสถำบัน และ 3) ผลงำนวิจัย
มีคุณภำพ มีประโยชน์ สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง  
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2   เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพโดยมีแนว

ทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
แผนที่ก ำหนดไว้  ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัยและกำรจัดสรรทุนวิจัยจำกงบประมำณ
ของสถำบันให้กับบุคลำกร  ส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะแก่อำจำรย์และนักวิจัย กำรสนับสนุนทรัพยำกร
ที่จ ำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรกำรเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆตลอดจน
จัดระบบสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักวิจัยอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำร
คุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลิตงำน

สร้ำงสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำร 

- กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำร
จัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมำณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม

วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่อง

อำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้

ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ปัจจัยส ำคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ เกิดกำรผลิตงำนวิ จัยหรืองำนสร้ ำ งสรรค์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้อง
จัดสรรเงินจำกภำยในสถำบันและที่ได้รับจำกภำยนอกสถำบันเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน 
 นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่คณะได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกสถำบันยังเป็น  
ตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญ ที่แสดงถึงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของคณะ โดยเฉพำะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นกำรวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยกำรแปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5  
 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน           
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บำทข้ึนไปต่อคน   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน          
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บำทข้ึนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บำทข้ึนไปต่อคน   
 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม  ค1 และ ง  จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  220,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บำทข้ึนไปต่อคน  
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  100,000 บำทข้ึนไปต่อคน  
 
สูตรการค านวณ   
1. ค ำนวณจ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ  =     
 
 
2. แปลงจ ำนวนเงินที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสำขำวิชำในคณะ 
 
หมายเหตุ  

1. จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริงไม่นับ
รวมผู้ลำศึกษำต่อ 

2. ให้นับจ ำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำหรือปีงบประมำณหรือปี
ปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ ำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัย ซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่งทุน
หรือหลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำร ให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำน                 
ที่ปรำกฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐำน ให้แบ่งเงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. กำรนับจ ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย  สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่ได้ลง
นำมในสัญญำรับทุนโดยอำจำรย์ประจ ำหรือนักวิจัย แต่ไม่สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่
บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำร 

 
 
 

จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก 
            จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนักวิจัย 

    จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจยัฯจำกภำยในและภำยนอก 
 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยฯที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        

x 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยได้

สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ  สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำร

แข่งขันของประเทศ  ผลงำนทำงวิชำกำรอยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์

ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ  ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร

ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

พ.ศ.2556 ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม             

ที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้วผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำง               

ให้ด ำเนินกำร ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำร

ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว โดยมีวิธีกำรคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตำมสำขำวิชำดังนี้  
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค 2  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่
ก ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ตำมสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
X 100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยทั้งหมด 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย    

ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ 

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้
ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
- ต ำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  
- ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่

ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถ
อยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
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0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 

 ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 
3 คน  โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบัน           
พึงให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและใน
ด้ำนที่สถำบันมีควำมเชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิด
ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม  โดยให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ 
หน่วยงำนสำธำรณะ ชุมชน  และสังคมโดยกว้ำง  รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำม
หลำกหลำย  เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของสถำบัน  เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้
ค ำปรึกษำ ให้กำรอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ท ำงำนวิจัยเพ่ือตอบค ำถำมต่ำงๆ หรือเพ่ือ
ชี้แนะสังคม กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถำบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือ เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำ
หลักสูตร มีกำรบูรณำกำรเพ่ือใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  พัฒนำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์   สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำ
และเป็นกำรสร้ำงรำยได้ของสถำบันจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย 
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ คณะควรค ำนึงถึง
กระบวนกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยน ำมำจัดท ำแผน
บริกำรวิชำกำรประจ ำปีทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรที่คณะจัดท ำเพ่ือ
สร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร  และน ำมำจัดท ำเป็น
แผนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำให้มีประสบกำรณ์จำกสภำพจริงและน ำมำใช้ประโยชน์
จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนด
ตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำ
คณะ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำร
บริกำรวิชำกำรเพ่ือให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรท่ีบริกำรแบบให้เปล่ำ 
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1

และน ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือพิจำรณำ 
5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4  มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส ำคัญประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ 
ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องมีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคุณภำพ โดยอำจมีจุดเน้นเฉพำะที่แตกต่ำงกันตำมปรัชญำ และธรรมชำติของแต่ละสถำบัน และมี
กำรบูรณำกำรเข้ำกับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
สืบสำน พัฒนำ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นรำกฐำน
กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ดีขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำม
จุดเน้นของสถำบันอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล    
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ  
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เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 – 7 ข้อ 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

สถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่
ในกำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของสถำบันให้มีประสิทธิภำพ สถำบันอุดมศึกษำจะต้องบริหำรจัดกำร
ด้ำนต่ำงๆ ให้มีคุณภำพเช่น  ทรัพยำกรบุคคล  ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้โดยใช้
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.1  กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่ม

สถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.2   ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
 และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
สถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่

สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินพันธกิจหลัก สถำบันอุดมศึกษำ
จ ำเป็นต้องด ำเนินงำนผ่ำนคณะ ดังนั้น คณะต้องมีกำรพัฒนำแผนเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและ
กำรด ำเนินงำนของคณะให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและกลุ่มสถำบันตลอดจนมีกำรบริหำรทั้งด้ำน
บุคลำกร กำรเงิน ควำมเสี่ยงและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม  
พันธกิจหลักให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพ่ือให้บรรลุผลตำม   
ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และ
โอกำสในกำรแข่งขัน 

3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง        
ที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ
คณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน 

5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 

6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

7. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกท่ีเหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วน
หนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 - 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 

อธิบายตัวบ่งชี้    
 บทบำทหน้ำที่ของคณะในกำรก ำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร  มีกำร
ด ำเนินกำรตั้งแต่ กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำร
พัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำร
ประเมินคุณภำพ เพ่ือให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และ

รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้ เกิดผลตำม

องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมิน

ให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ  
5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3 – 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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บทท่ี 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประกอบด้วยผลกำรด ำเนินงำนระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรในระดับสถำบัน  จ ำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. กำรผลิตบัณฑิต 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม ค่ำเฉลี่ยของระดับคุณภำพของทุก
หลักสูตรที่สถำบันรับผิดชอบ 

1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำ
เอก 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบัน            
ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบัน            
ที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี  เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 
1.5  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 

2. กำรวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำ
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  

เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงำนวิจัย 

 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงำนวิจัย 

3. กำรบริกำรวิชำกำร 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ 

5. กำรบริหำรจัดกำร 
 

5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพ่ือกำรก ำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบนั และ
เอกลักษณ์ของสถำบัน 

เกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ 

 5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

 5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
และคณะ 

เกณฑ์มำตรฐำน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรม    
กำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด             
กำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักกำรของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ดังนั้น พันธกิจดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน เริ่มตั้งแต่กำร
ก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด ประกอบด้วยกำรมีอำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนหลักสูตร  มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่ วมมือรวม
พลังของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน  
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2   อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ผลกำรด ำเนินกำรของแต่ละหลักสูตรในสถำบัน  ซึ่งสำมำรถสะท้อนคุณภำพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่สถำบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค่ำเฉลี่ยของระดับคุณภำพของทุกหลักสูตรที่สถำบันรับผิดชอบ 
   
สูตรการค านวณ  
 
คะแนนที่ได้ =  

 
 

   ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

     จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีสถำบันรับผิดชอบ 
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หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
ระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ ไม่ต้องน ำคะแนนกำรประเมินของหลักสูตรนั้นมำค ำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรำยงำนผลกำรรับรองตำมระบบนั้นๆในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต 
ศึกษำวิจัยเพ่ือกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้น สถำบันจึงควรมี
อำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0 – 5 
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ   
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มคีุณวุฒิปริญญำเอกตำมสูตร 
 
 
 
 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอก 
       จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทั้งหมด 

X 100 
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2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำคุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำรกรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้นทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้ ส ำหรับ
กรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมำะสมกว่ำทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ 
 2. กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ ในกรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้ค ำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจ ำที่ระบุในค ำชี้แจงเกี่ยวกับ
กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ   
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อำจำรย์ในสถำบันท ำกำรศึกษำวิจัยเพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0 – 5  

 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

                    ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมสูตร 
  
 
 

 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 สถำบันอุดมศึกษำควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นักศึกษำอย่ำงครบถ้วนตั้งแต่กำรให้
ค ำปรึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต จัดบริกำรข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำร เช่น ทุนกู้ยืม
กำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ กำรบริกำรจัดหำงำน แหล่งข้อมูลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำร
เตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในและนอก
สถำบันที่จ ำเป็นแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำใน
สถำบัน 

2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม
เวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

   จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

               จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทั้งหมด 
X 100 

          ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5 

5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 

6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่ำ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถำบันอุดมศึกษำต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษำหมำยถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด ำเนินกำรทั้งโดยสถำบันและโดยองค์กร
นักศึกษำ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบันโดยให้นักศึกษำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม 

2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก ำหนดโดยสถำบัน 
- กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
- กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ  
4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
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5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
 สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งอำจมีจุดเน้นในเรื่องกำรวิจัยที่แตกต่ำงกันขึ้นกับสภำพแวดล้อม
และควำมพร้อมของแต่ละสถำบัน  อย่ำงไรก็ตำมทุกสถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วน
หนึ่งของพันธกิจสถำบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถด ำเนินกำรในพันธกิจด้ำนนี้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบัน เพ่ือให้ได้ผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ กำรวิจัยจะประสบควำมส ำเร็จและเกิดประโยชน์จ ำเป็นต้องมีส่วนประกอบ
ที่ส ำคัญ 3 ประกำร  คือ 1) สถำบันต้องมีแผนกำรวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 2) คณำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรวิจัยอย่ำงเข้มแข็งโดย
บูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพันธกิจด้ำนอ่ืนๆ ของสถำบัน และ 3) ผลงำนวิจัย
มีคุณภำพ มีประโยชน์ สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง  
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2   เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพโดยมีแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
แผนที่ก ำหนดไว้  ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัยและกำรจัดสรรทุนวิจัยจำกงบประมำณ
ของสถำบันให้กับบุคลำกร  ส่งเสริมพัฒนำสมรรถนะแก่อำจำรย์และนักวิจัยกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่
จ ำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรกำรเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆตลอดจน
จัดระบบสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่นักวิจัยอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำร
คุม้ครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำร

งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้  

- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ หรือศูนย์ 
  เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น  
  ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย 
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัด 

    แสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

3. จัดสรรงบประมำณของสถำบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม

วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ  

5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่อง
อำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้
ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ปัจจัยส ำคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ เกิดกำรผลิตงำนวิ จัยหรืองำนสร้ ำ งสรรค์ ใน
สถำบันอุดมศึกษำ คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้อง
จัดสรรเงินจำกภำยในสถำบันและที่ได้รับจำกภำยนอกสถำบันเพ่ือสนับสนุนกำรท ำวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของสถำบัน 
 นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่สถำบันได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส ำคัญ ที่แสดงถึงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของสถำบัน โดยเฉพำะสถำบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นกำรวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถำบัน เป็นค่ำเฉลี่ยของคะแนนผลกำรประเมิน (เงินสนับสนุนงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน) ของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัยในสถำบัน 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลรวมของผลกำรประเมินเงินสนับสนนุงำนวิจัยของทุกคณะและหน่วยงำนวจิัย 
                   จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจัยทั้งหมดของสถำบัน        
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยได้
สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ  สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำร
แข่งขันของประเทศ ผลงำนทำงวิชำกำรอยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือ ระดับนำนำชำติ  ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopusหรือตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมที่
ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้วผลงำนที่ท ำร่วมกับอุตสำหกรรมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้วต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์
กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว โดยมีวิธีกำรคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถำบันเป็นค่ำเฉลี่ยของคะแนนผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัยในสถำบัน 
 
สูตรการค านวณ   
 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของทุกคณะและหน่วยงำนวิจัย 
                      จ ำนวนคณะและหน่วยงำนวิจัยทั้งหมดในสถำบัน 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบัน          
พึงให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและใน
ด้ำนที่สถำบันมีควำมเชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิด
ค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม  โดยให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ 
หน่วยงำนสำธำรณะ ชุมชน  และสังคมโดยกว้ำง  รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำม
หลำกหลำย  เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของสถำบัน  เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้
ค ำปรึกษำ ให้กำรอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ท ำงำนวิจัยเพ่ือตอบค ำถำมต่ำงๆ หรือเพ่ือ
ชี้แนะสังคม กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถำบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือ เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำ
หลักสูตร มีกำรบูรณำกำรเพ่ือใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย  พัฒนำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์   สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำ
และเป็นกำรสร้ำงรำยได้ของสถำบันจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย 
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันควรค ำนึงถึง
กระบวนกำรในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยกำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยน ำมำ
จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำร ทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ท ำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรที่สถำบัน
จัดท ำเพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร 
และน ำมำจัดท ำเป็นแผนกำรใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมีควำม
ร่วมมือระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

2. จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่ก ำหนดในข้อ 1 
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3. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งที่มีหลักฐำนที่ปรำกฏ
ชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
5. สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือ

องค์กำรเป้ำหมำย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมของสถำบันตำม

ข้อ 2 โดยมีจ ำนวนอำจำรย์เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5ของอำจำรย์ทั้งหมดของสถำบัน ทั้งนี้ต้องมี
อำจำรย์มำจำกทุกคณะ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส ำคัญประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ 
ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องมีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และคุณภำพ โดยอำจมีจุดเน้นเฉพำะที่แตกต่ำงกันตำมปรัชญำ และธรรมชำติของแต่ละสถำบัน 
และมีกำรบูรณำกำรเข้ำกับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม   ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็น
รำกฐำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ดีขึ้น 

 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำม
จุดเน้นของสถำบันอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล    
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 – 7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 
 สถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่
ในกำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของสถำบันให้มีประสิทธิภำพ สถำบันอุดมศึกษำจะต้องบริหำรจัดกำร
ด้ำนต่ำงๆ ให้มีคุณภำพเช่น  ทรัพยำกรบุคคล  ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้โดยใช้
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ  
   กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสถำบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
 กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินพันธกิจหลัก สถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องมี
กำรจัดท ำแผนเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรด ำเนินงำนของสถำบันให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
และกลุ่มสถำบันตลอดจนมีกำรบริหำรทั้งด้ำนบุคลำกร กำรเงิน ควำมเสี่ยงและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถำบัน และพัฒนำไปสู่
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพ่ือให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์  

2. กำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ 
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บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน 

3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ
สถำบันและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 

4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน 

5. กำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
ตำมระบบ 

6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน 

7. กำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกที่สถำบันก ำหนด ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำร
ตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 - 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

    
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ผลกำรด ำเนินงำนของคณะจะสำมำรถสะท้อนได้ว่ำในแต่ละสถำบันได้มีก ำกับ ติดตำมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
เกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งมีผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละพันธกิจ กำรบริหำรจัดกำรอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
หมายเหตุ : คณะที่ได้ด ำเนินกำรตำมระบบคุณภำพระบบอื่นๆที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ และมีกำรประเมินตำมระบบดังกล่ำว ไม่ต้องน ำคะแนนผลกำร
ประเมินของคณะนั้นมำค ำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรำยงำนผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 สถำบันมีหน้ำที่ก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรและคณะ โดย
มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินจะมุ่งไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำร
ประเมินคุณภำพ เพ่ือให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

  คะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
                 จ ำนวนคณะทั้งหมดในสถำบัน 
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2. มีคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และ
รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรระดับสถำบันเพ่ือพิจำรณำ 

3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

4. น ำผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรและคณะที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของกรรมกำรระดับ
สถำบันเสนอสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ  

5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันมำปรับปรุงหลักสูตรและกำร
ด ำเนินงำนของคณะให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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บทท่ี 6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 สถำบันกำรศึกษำทุกสถำบันต้องวำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของตนเองให้
เหมำะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถำบัน โดยต้องพิจำรณำเกณฑ์มำตรฐำนอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชำติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ประเทศก ำหนดและมุ่งสู่เป้ำหมำย จุดเน้น จุดเด่น 
หรือเอกลักษณ์ของสถำบัน 
 กำรวำงระบบกำรประกันคุณภำพจะต้องประกอบด้วย กำรควบคุม กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินผล เพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นระบบประกั น
คุณภำพกำรศึกษำภำยในดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถำบัน โดยสถำบันต้องควบคุมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพที่ก ำหนด และมีกำรตรวจสอบ
ระบบคุณภำพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ /ผู้บริหำร /
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบ หนึ่งปีกำรศึกษำ ก็ต้องมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพดังกล่ำว เพ่ือน ำไปปรับปรุงพัฒนำในปีถัดไป โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำทรำบ
รวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อสำธำรณชน 
 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในระดับอุดมศึกษำจัดท ำขึ้น เป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรประเมินเพ่ือกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภำพและมำตรฐำนตำมที่ประกำศไว้ในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.  
2552 ทั้งนี้ได้ก ำหนดให้รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับ
หลักสูตร) และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรำยงำนฉบับเดี ยวกันเพ่ือลด
ควำมซ้ ำซ้อนของกำรจัดท ำรำยงำนของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำและสำมำรถรำยงำนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ และระดับสถำบัน ที่คณะกรรมกำร
กำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำจัดท ำขึ้น สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
 กำรสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน แต่ละระดับมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตรมีองค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1  กำรก ำกับมำตรฐำน 
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษำ 
องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย์ 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนเป็นองค์ประกอบที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และเกณฑ์ต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง 
มี 1 ตัวบ่งชี้ จ ำนวนเกณฑ์ข้ึนอยู่กับระดับปริญญำ หำกผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่งถือว่ำหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มำตรฐำน” และมีค่ำคะแนนเป็น“ศูนย์” หำกหลักสูตรนั้นมีผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนทุกเกณฑ์ถือว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และจะมีกำรประเมินคะแนนคุณภำพ
ของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตำมภำพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งกำรแปลผลจะเป็นกำรอธิบำยว่ำ 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมำยถึง  หลักสูตรไม่ไดม้ำตรฐำน 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
 

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 
 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ 
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย  =              คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 
                     13 
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คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมำยถึง  หลักสูตรเป็นไปตำมมำตรฐำน และมีระดับ

คุณภำพตำมคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 

 
แม้ว่ำหลักสูตรไม่ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 (กำรก ำกับมำตรฐำน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

คณะ/สถำบัน ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทรำบระดับ
กำรพัฒนำของหลักสูตรตนเอง โดยกำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดของปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 
ผลลัพธ์ และรำยองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรำยงำนระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นกำรวิเครำะห์ในเชิง
คุณภำพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น และโอกำสในกำรพัฒนำ เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคณุภำพ      
ปำนกลำง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

1 ไม่ผ่ำนกำรประเมนิ หลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 2.1, 2.2   
3 3 - 3.1,3.2 3.3   
4 3  4.2 4.1 4.3   

5 4 - 
5.1, 5.2, 

5.3 
5.4   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน      

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01–2.00 น้อย 
2.01- 3.00 ปำนกลำง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01–5.00 ดีมำก 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบ
ที่ 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
 

2. ระดับคณะ 
กำรประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรคณะใน 4 พันธกิจ 

รวมทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำรของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่ำเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจำกนั้น                
มีกำรวิเครำะห์แยกเป็นปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหำรคณะได้น ำไปใช้เป็น
ข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำ ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  กำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1 6 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1, 5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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คณะควรวิเครำะห์ในเชิงคุณภำพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำในแต่ละ
องค์ประกอบด้วย ตำมตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 

3. ระดับสถาบัน 
กำรประเมินระดับสถำบันจะสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำบันใน 4              

พันธกิจ รวมทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำบันด้วย โดยแสดงเป็นค่ำเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ 
นอกจำกนั้นมีกำรวิเครำะห์แยกเป็นปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหำรสถำบัน
ได้น ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำ ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50   กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50   กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 – 5.00   กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1 5 1.2, 1.3 1.4, 1.5 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1, 5.3 5.2   

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 
     สถำบันควรวิเครำะห์ในเชิงคุณภำพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำในแต่ละ

องค์ประกอบด้วยตำมตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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