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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาจึงได้มอบหมายให้งานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบและกลไก แนวทางการส่งเสริมระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รวมไปถึงการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก ตลอดไปจนถึงการพัฒนาแนวทางการประสานงานและ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะ และ
หลักสูตร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และคู่มือฯ เล่มนี้ส าเร็จได้เพราะความ
ร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2563 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ 
เล่มนี้ จะท าให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทที่ 1 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฎิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คือ 

1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาวิวัฒน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษาข้ามพรมแดนและ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Particitation) 
มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountabilty) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนวทางการปฎิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 



2   คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562   

 

8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

11)  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมึกษา พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับ
สถาบันในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตาม
จุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัย  

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน” และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และหรือหน่วยต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทาง
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 

 
2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562   
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรฐาน 64 ก าหนดให้ การประเมินคุณภาพภายนอก

อาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้
หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

 
2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ระบุว่า 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
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เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมถึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่ างๆ 
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจาก
ผู้มีส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับการ

พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการ
จัดการศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่ างสะดวก
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
คือ การให้อิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัด
ของผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษา
เป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง) โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่
ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอันเป็น
ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง
อุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้
เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผู้เรียน  หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดย
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มุ่งเน้นความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู 
คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา
และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่
เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับแต่ละ
ประเภทการศึกษา และผลลัพธ์ที่สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้
สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาครูประจ าการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

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

1. ผู้เรียนรู้   
เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก

ในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่นคง
ในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของ
ความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ
มูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา  

มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมและประชาคมโลก
อย่างสันติ 
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2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 

ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื ่อมโยงกับสภาพเศรษกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารความ
โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

4) มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
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5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้แบบบูรณาการ

เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศท้ัง
ในด้านเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาท่ี
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ
หลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อน
ภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละ
กลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 
อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ที่ดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่
เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการประกัน
คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการประกันคุณภาพศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการ (Institutional Autonomy) และความพร้อมที่จะรับ
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมา 
พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบด้วย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
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คุณภาพการศึกษา จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ต้องการให้คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็น
การประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
มากมาย เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ
ด้านต่างๆ   

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีไม่ด าเนนการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการและ
กรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนนโดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ใน
รูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่า
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใต้การก ากับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัยโดยระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหาร
จัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  (4) 
พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการ
เข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา รวมทั้ง
การบริหารจัดการได้ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
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และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้มหาวิทยาลยราชภัฏน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตั ้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์การ
ประเมินจะมุ่งไปที่ระบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัว
บ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อน
ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จและพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะต้องให้ความส าคัญ
และก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้
หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกัน
คุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการ
ด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงาน ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ

วิเคราะห์ผลการด าเนินการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดั บ
คณะ และระดับสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี
มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อ
คุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา     
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4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ 
คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยังยืน 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จึงจ าเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า  (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
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แผนภาพที่ 1.2 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อมหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สกอ.
จะท าหน้าที่วิเคราะห์และเสนอประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินและติดตามตรวจสอบต่อ สมศ. เพ่ือให้ สมศ. 
ด าเนินการประเมินและติดตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยและ สกอ. เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และด าเนินการตามแผนดังกล่าว โดย สกอ. จะท าหน้าที่ติดตาม
การปรับปรุงคุณภาพหลังการประเมินคุณภาพภายนอก และให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน าแก่มหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป   
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6. ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 

พ.ศ. 2563 -2565 (ระยะแรก 3 ปี) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และจากการ
พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน ตามแผนภาพที่ 1.3  
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แผนภาพที่ 1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท ์0-35276-555 โทรสาร 0-3524-2708 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 

บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวัง
จันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพ่ิมวิชาคร ู

พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (คร ูป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม  
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดท าการสอน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนก
เกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ
ข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทอง
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2497 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ.ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที ่6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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พ .ศ . 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา  ย้ายมาอยู ่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึน
เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ท าการผลิตครูหลายระดับ 

พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ. สูง,ป.ม. หรือ พ.ม. 
เปิดปีแรก 2 สาขา คือ สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม 
ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง,ป.วส.,ป.ม. 
และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 

4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขา
วิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน
ชื่อวิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี
ผลบังคับใช้ท าให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านยิมองค์กร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ปรัชญา 

คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ 
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคง
ให้กับประเทศ 
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พันธกิจ 
พันธกิจตามกฎหมาย       
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา

ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1)  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

(4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

(5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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พันธกิจมหาวิทยาลัย 
การบริการวิชาการ  
พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการ

มุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ใน
การพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้ 

ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  
2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
การสอน 
1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ

สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ

ตรงตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
การวิจัย 
1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 

2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
พัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 

4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
การบริหารจัดการองค์กร 
1. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัว

ต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Green and Smart University 
4. ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

 
อัตลักษณ์ 

มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา 
 
ค่านิยมองค์กร 

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1. มีวินัย : เป็นผู้มีวินัย โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายตลอดทั้งยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและกรอบคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2. ใฝ่รู้ : เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่รู้ น าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพ รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. เป็นผู้มีจิตอาสา : เป็นผู้มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และสามารถใช้ความรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
 
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาโดย
จัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ขึ้นมาต่อมาได้
มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579 เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกันที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือให้การด าเนินกา ร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดยการเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาใน 4 ด้าน 
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การผลิตบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ และ
การผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับเสริมสรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชา
เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเป้าหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติด้านการเป็นสถาบันด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่นท่ีสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
สถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 
3. มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากการประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 
มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่ง
สอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถ
จัดท ามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้นโดยมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพหลักสูตร และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการสร้าง
สัมมาอาชีพ 

1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  
และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 

1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 

ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบ

บูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
ความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษา
และการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
4. มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การ
ผลิตและพัฒนาครู ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
(1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร  และยึดมั่น         
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การสร้างสัมมาอาชีพ  

1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  

1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

(2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

(3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

(4) มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์
ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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(5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เ รียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการ
ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม 
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการ
ด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

ในปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสนองต่อพระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 
ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งเสริมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจ าทุกปี 

จากกฎกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันขึ้น
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพัฒนา และได้เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้น ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งท าการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยก าหนด
องค์ประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม
พัฒนา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และแหล่งการเรียนการรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิม
ตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตโดยอ้างจากตัวบ่งชี้ของการประเมินของเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN – QA) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ทัดเทียมกับสากลได้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ  ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพการศึกษาและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพ  ด้าน
วิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้าน
กายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหาร
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จัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุ่งเน้น
ที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพใน
ทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา 
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้ง
มีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบและกลไก แนวทางการส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมไป
ถึงการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ภายในและภายนอก ตลอดไปจนถึงการพัฒนาแนวทางการประสานงานและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้การจัดท า
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  เพ่ือตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
สนองต่อพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลั ยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
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มาตรฐานการศึกษา ระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562 ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งท าการ
เพ่ิมเติม ตัวบ่งชี้สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงาน โดยก าหนดองค์ประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม
พัฒนา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และแหล่งการเรียนการรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ใช้
วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตโดยอ้างจากตัวบ่งชี้ของการประเมินของเครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN – QA) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถทัดเทียมกับ
สากลได้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ะหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพิ่มตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  มาตรฐานด้าน
ศักยภาพการศึกษาและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพ  ด้านวิชาการ ด้านการเงิน 
ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิม
ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นใน
องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
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เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพการจัดการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตาม
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ตลอดจน
เพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ
บัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับ
ติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่ อมโยงกับระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 
7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการ
จัดประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และด าเนินการจัดท าร่างการปรับปรุงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินร่วมกัน และน า ร่าง
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และจัดท าเป็นคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน ส่วนในระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย ยังคงมีจ านวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ในแต่ละระดับเหมือนเดิม (ปี พ.ศ. 2562) แต่มีการ
ปรับปรุงในเรื่องของเกณฑ์การประเมินในบางตัวบ่งชี้  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการ
ด าเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 



28  คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562    

8. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึง
เดือนสุดท้ายของปีการศึกษา 

P/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและข้อเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12  เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้ในคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 

5. คณะยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้รับการประเมินแล้ว และรายงานผลการประเมินตนเอง
บนระบบ CHE QA Online  

6. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะ พร้อม
น าผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป 
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8. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองตามตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน และส่งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบผ่านระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยหลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  หรือ
เคยขึ้นทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และเป็นคนก้าวทันความทันสมัยของ
หลักสูตร มาประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 

ในกรณีต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาหนึ่ง
ที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอย่างน้อยหนึ่งคนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตรงมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ

การศึกษาเปน็ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ช่วยศาตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 
ในกรณีที่เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย องค์ประกอบ

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนอย่างน้อย 3-5 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย 
- ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น 

- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ จัดขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และเคยมีประสบการณ์
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

- ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

2. กรรมการ 
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ใหจ้ัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย น าต่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะท าหน้าที่วิเคราะห์และเสนอประเด็นที่
ต้องการให้มีการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบต่อ สมศ. เพ่ือให้ สมศ. ด าเนินการประเมินและติดตาม
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย และจัดส่งรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะให้
มหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด าเนินการตามแผนดังกล่าว โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะท าหน้าที่ติดตามการปรับปรุงคุณภาพหลังการประเมิน
คุณภาพภายนอก และให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแนะน าแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ต่อไป 
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บทที่ 3  
นิยามศัพท์ 

 

ระดับหลักสูตร 
 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR) หมายถึง กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” ได้แบ่ง
ความสามารถทางภาษาอังฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ค าอธิบาย 
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเอง ผู้อ่ืน ทั้งยัง

สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบค าถาม
เหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าชัดเจน 

A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว  
การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง 
ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย 
หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน 
ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง 
อย่างถูกต้องคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได ้

C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝง
ได้ สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหา
ค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการท างานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ 
พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่
เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษา
ส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 
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ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล      
(The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)  ต ามประกา ศ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

CEFR Level TOEIC TOEFL 
Paper 

TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 

A1 0-110 0-310 0-30 0-8 0-1 n/a 
A2 110-250 310-343 33-60 9-18 1-1.5 n/a 

ป.ตร ี
B1 

 
255-400 

347-393 
397-433 

63-90 
93-120 

19-29 
30-40 

2-2.5 
3-3.5 

n/a 

ป.โท 
B2 

 
405-600 

437-473 
477-510 

123-150 
153-180 

41-52 
53-64 

4 
4.5-5 

n/a 
ประมาณ 60 

ป.เอก 
C1 

 
605-780 

513-547 
550-587 

183-210 
213-240 

65-78 
79-95 

5.5-6 
6.5-7 

ประมาณ 75 
ประมาณ 90 

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

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับ
คณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่าเพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กร
ของตน เพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จหรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว โดยมีหลักฐาน
เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการ
ท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่นเป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน (Field of Education) 
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนที่ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
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นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้เกิน 
2 คน 
 
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

 

ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้  
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 
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ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมายหลักในการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผลจากการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กร 
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้ม ี2 ประเภทคือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่ งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ 

ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้

ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ใน
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มือและส่วนอ่ืนๆของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้สร้างนวัตกรรม และเป็นพลเมืองเข้มแข็ง 
 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  หมายถึง ผลลัพธ์จากการด าเนินงานหรือกิจกรรมตามแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
กับนักศึกษา อาจารย์ หรือชุมชน รวมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของหน่วยงาน  
 
การถ่ายทอด หมายถึง การน าภูมิปัญญา ข้อมูล องค์ความรู้ ไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้เกิดความเข้าใจ 
ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและ
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ 
 
การได้รับโอกาสในการเรียนรู้และสนับสนุนการท างาน  หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้รับการส่งเสริมเพ่ือการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
ชุมชนต้นแบบ หมายถึง ชุมชนที่ใช้ศักยภาพของชุมชนอย่างเต็มที่ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ และทักษะความรู้
ในการจัดการกับปัญหาและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การพ่ึงพาตนเองอาจเป็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรมหรือด้านจิตใจ 
 
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างบูรณาการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ 
สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน 
ธุรกิจ การตลาดหรือในการอื่นใด และการจัดการศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมี
นัยส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ  
 
นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การน าแนวคิด วิธีการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการพัฒนา ปรับปรุง
หรือดัดแปลงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการน ามาใช้ในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
แก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดความส าเร็จสูงสุดแก่ผู้เรียน  นวัตกรรม
การศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
       1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีการใหม่ๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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และของโลก นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตร
กิจกรรมและประสบการณ์ และหลักสูตรท้องถิ่น 
       2. นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ ที่สามารถ
ตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาจัดการและสนับสนุนการ
เรียนการสอน เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียน การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน 
และการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
       3. นวัตกรรมสื่อการสอน เป็นการน าสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนโดยตรง  ซึ่งหมายถึงการน าวัสดุ  
เครื่องมือและวิธีการมาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้  เนื้อหาไปยังผู้เรียนได้ เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่
ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย  เช่น เทปบันทึก เสียง สไลด์วิทยุโทรทัศน์ วีดีทัศน์ แผนภูมิ 
ภาพนิ่ง  CAI  WBI  WBT  VC  WebQuest  Webblog  และ E-learning เป็นต้น 
        4. นวัตกรรมทางด้านการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการวัดผลและประเมินผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และท าได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบัน ด้วยการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
        5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ เป็นระบบหรือกระบวนการในการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษา ให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นวัตกรรมการศึกษาที่น ามาใช้ทางด้านการบริหารจะเกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษา เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลอาจารย์และบุคลากร ฐานข้อมูล
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลเหล่านี้ต้องการออกระบบที่สมบูรณ์มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง 

  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์
และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยมหาวิทยาลัยน าแผน
กลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนปฏิบัติการด้านการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ แผนปฏิบัติการด้าน
การเงินจะสอดรับไปกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความ
ต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า
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สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัย
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่ารวม ทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่
ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้านการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีของ
มหาวิทยาลัย 
 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให้
หลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ดังรูปแบบดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre-Course Experience) 
2. การเรียนสลับการท างาน (Sandwich Course) 
3. สหกิจศึกษา (Co – Operative Education) 
4. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้ หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitive Apprenticeship 

or Job Shadowing) 
5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
6. พนักงานฝึกหัดใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticship) 
7. การบรรจุให้ท างาน หรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or Practicum) 
8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post – Couse Internship) 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  ประกอบด้วยโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ 
และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
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ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ ตามสภาพการณ์ทางสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 
ศักยภาพด้านการสอน/วิจัย บริการวิชาการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ มีความสามารถ และมีการสั่งสม
ประสบการณ์ จนท าให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญและถูกน ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม จนเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม 
 
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิดัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถ
ส าหรับการเรียนรู้ดิจทัิล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

1) การเข้าใจดิจิทัล หมายถึง การมีสมรรถนะในการใช้ข้อมูลเพ่ือสื่อสารในสังคมดิจิทัล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจดิจิทัล ที่ท าให้เกิดความคล่องแคล่ว
ทางเทคนิคที่จ าเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเข้าใจสารสนเทศและสามารถประเมิน
สื่อดิจิทัล เพ่ือสามารถน าไปเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง สามารถผลิต
เนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือดิจิทัล  

2) การใช้ดิจิทัล หมายถึง บุคคลสามารถเข้าถึงโลกดิจิทัล สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้
อย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากข้ึน  

3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา หมายถึง บุคคลสามารถใช้ความรู้ ข้อเท็จจริง และ
ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิด ประเมินผลของปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสมที่สุดภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนด  

4) การปรับตัวและการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลสามารถอยู่ภายในสังคมและสิ่งแวดล้อมการท างานที่
ซับซ้อนได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ รวมถึงสามารถพัฒนาทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพให้เหมาะสม 
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหารการจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาทิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือการใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
ที่ส าคญัโดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมความรู้ บุคคล สิ่งมีชีวิต 
และไม่มีชีวิต ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย แหล่งเรียนรู้
อาจจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
 
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ 
หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่ และสามารถน าไปใช้ในลักษณะ
ต่างๆ ได ้
 
IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐาน
ระดับสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส าเร็จรูป 
อินเทอร์เน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน 
 

ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
 

กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 
ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา เพ่ือใช้ในการเรียน 
(Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหา 
และปัจจัยอ่ืน ๆ น ามาประกอบการตัดสินใจ และก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชาหรือท าข้อเสนอ
ในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจคดีนั้นๆ ทั้งนี้ส าหรับจ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
(Organization-Wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
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(Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็น 
ต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
ด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นและบทความที่มา
จากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ 
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองวิเคราะห์ และตีความ
ข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อ ง 
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ ต้องได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
จากหน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม และการใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์  นาฏยศิลป์  รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ  และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIF, 
SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น 
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับ
การใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ  
 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัย 
 
ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่มีความเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม 
สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ บางครั้งอาจว่า
ด้วยการบริโภค ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยู่ด้วยกัน 
 
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ 
โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบต่าง ๆ ไปว่าจะเป็น งานเขียน บทกวี การเต้นร า การแสดง ดนตรี งาน
ประติมากรรม ภาพวาด–ภาพเขียน ที่นับเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้น 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
เช่น ระดับจังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป .ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
และเวียดนาม 
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย  อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้ หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือนในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย) ให้นับระยะเวลาการ
ท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องรายงานข้อมูลพื้นฐานในส่วน
ที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้
คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  

4. มหาวิทยาลัยสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN-QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET 
(ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ 

5. ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้วางระบบให้หลักสูตร
สามารถเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไว้ 2 ระบบ ได้แก่ 1) เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. ) พ.ศ.2557 และ 
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2) เกณฑ์การประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA โดยการเลือกระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรให้อยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะเลือกรูปแบบใด
ก็ตาม จะต้องผ่านองค์ประกอบ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
1) เกณฑ์การประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2557  
ตารางท่ี 4.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ         
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปริญญาเอกที่ไดร้ับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสตูรและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียน        
การสอน 

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 

มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้

อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตร ี
- การช่วยเหลือ ก ากับ ตดิตามในการท าวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบณัฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจดักระบวนการเรียนการสอน

และการประเมินหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

-   ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี                
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสม      
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

หมายเหตุ 
1. แนวทางการด าเนินงานส าหรับหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียน

ที่ก าหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้ สกอ.รับทราบ หากหลักสูตรยงัมี
นักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียน
การสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง  เฉพาะตัวบ่งชี้
ที่มีการด าเนินการ เพื่อน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอื่น ๆ ต่อไป โดย
ค านึงถึงประโยชน์จากการประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่งการประเมิน
ตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมิน เท่านั้น และ
ด าเนินการผ่านระบบ CHE QA Online 

2. กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และด าเนินการรับนักศึกษาแล้ว แต่ สกอ.ยังไม่
พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถด าเนินการจัดการเรียน
การสอนได้ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

3. หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งช้ี
กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ เพื่อให้ผู้ประเมิน
น าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพ
ที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/
ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุง
วิธีการท างานอย่างไร เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณา
แต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
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องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย
หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์  
5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 



52   คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบตัิอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้าน
การปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  หากมีความจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญของ
บุคคลภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย** 
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เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

 
2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลกัสูตรระดับบัณฑติศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือชขั้นต่ าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ระดับหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลกัสูตรระดับบัณฑติศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น หากมีความจ าเป็นต้องใช้ความ
เช่ียวชาญของบุคคลภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ** 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ที่มีต าแหน่ง รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  หากมีความจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียชาญของ
บุคคลภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ** 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อยหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ าหว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  
10 เรื่อง 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ
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- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

เช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาตทิีม่ี
คุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แผน ก2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาตทิีม่ี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดย
บทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากกการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2  
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
 การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
 - หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษาเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คน ต่อภาคการศึกษา หากมี
ความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณ ี
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10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 

 
3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบตัิอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 

ระดับหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือ 
- มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ป ี
- ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ ต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น หากมีความจ าเป็นต้องใช้ความ
เช่ียวชาญของบุคคลภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ** 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 
4 ปี 
- ทั้งนี้ ต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น หากมีความจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญของ
บุคคลภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ** 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ป ี

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” 
(คะแนนเป็น ศูนย์) 
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หมายเหตุ : **กรณีอาจารย์พิเศษ ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให้เกิดการถ่ ายทอดองค์ความรู้ 
ร่วมดูแลกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชาดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์
ประจ าให้มีองค์ความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ กอปรกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรห รืออาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรนั้นๆ ทั้งนี้หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคคลภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาตลอดจนจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ ด้วย โดยต้องได้รั บความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของมหำวิทยำลัย คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษำจะต้อง
เป็นผู้มีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้
เพื่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ มีควำมส ำนึกและควำมรับผิดชอบ
ในฐำนะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตำมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนในกำรก ำกับและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
ได้จัดท ำมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ซึ่งเป็นกำร
ประกันคุณภำพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสำรให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ต่ำงๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภำพของบัณฑิตที่ผลิตออกมำเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในแต่ละ
หลักสูตรคุณภำพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  โดยพิจำรณำจำกผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรมีงำนท ำ และคุณภำพผลงำนวิจัยของ
นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆ  คุณภำพบัณฑิตจะพิจำร ณำได้จำก
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
 - ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร 

   ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 - ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร 
   ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีกำรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำนคือ 1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ  5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต  

จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินทั้งหมด  
 
ข้อมูลประกอบ 

จ ำนวนบัณฑิตที่รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิต 
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

หมายเหตุ: 
1. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ มหาวิทยาลัยต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตร

นั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการ
ประเมิน 

2. กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่

ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน
การในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย
จ านวน 10 คน เป็นฐานที่ 100% 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรภำคปกติ ภำคพิเศษ และภำคนอกเวลำ ในสำขำ
นั้นๆ ที่ได้งำนท ำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำภำยในระยะเวลำ  1 ปีนับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ      
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น กำรนับกำรมีงำนท ำนับกรณีกำรท ำงำนสุจริต  
ทุกประเภทที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำเป็นประจ ำเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ กำรค ำนวณร้อยละของผู้มีงำนท ำของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำ ให้ค ำนวณเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่
หลังส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี ตำมสูตร 
 

จ ำนวนบัณฑติปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
X 100 

จ ำนวนบัณฑติที่ตอบแบบส ำรวจทัง้หมด 

 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า

แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา (ทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 
 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
2. กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตร

ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับ 

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กำรศึกษำในระดับปริญญำโทจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหำค ำตอบที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือจัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพของ
ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็น
คะแนนระหว่ำง 0 - 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษำ 
และผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโท X 100 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมดตำมปีกำรศึกษำท่ีประเมิน 

 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

X 5 
40 

 
หมายเหตุ : 

1. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

2. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้นับตามปีปฏิทิน 
3. กรณีในปีการศึกษาที่ประเมินไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ต้องน ามาคิดค านวณ (ไม่ประเมินในตัวบ่งชี้นี้)  
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ 

0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2562 

- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดสิทธบิัตร 
 

กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสำมำรถอยู่ใน
รูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินนั้นๆ 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ 

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกเป็นกำรศึกษำในระดับสูงจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัย
เพ่ือหำประเด็นควำมรู้ใหม่ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือ
จัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำ เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสำธำรณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค ำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษำและผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำระดับปริญญำเอก 
X 100 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกท้ังหมดตำมปีกำรศึกษำที่ประเมิน 

 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

X 5 
80 

 

หมายเหตุ : 
1. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์

ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
2. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาให้นับตามปีปฏิทิน 
3. กรณีในปีการศึกษาที่ประเมินไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ต้องน ามาคิดค านวณ (ไม่ประเมินในตัวบ่งชี้นี้)  
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 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ 

0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุวิชำกำรระดบันำนำชำติ 
- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดอนสุิทธบิัตร 

0.60 - บทควำมทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทควำมทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสำกล
นอกเหนือจำกฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทควำมทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำติทีป่รำกฏในฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ. 2562 

- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดสิทธบิัตร 
 

กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่
ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน  
โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน
นั้นๆ 
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 องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษำ ระบบประกัน
คุณภำพนักศึกษำ ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรรับหรือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่
สำมำรถคัดเลือกนักศึกษำที่มีคุณสมบัติและควำมพร้อมในกำรเรียนในหลักสูตรจนส ำเร็จกำรศึกษำ และ  
กำรส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมทำงกำรเรียน และมีกิจกรรมกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ  เพ่ือให้
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส ำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำมีทักษะกำรวิจัยที่สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชำหลัก 
(Core Subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, 
and Technology Skills) 

ทักษะส ำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญมำก คือ 
1) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ (Critical 

Thinking and Problem Solving)  (2)  นวัตกรรมและกำรสร้ ำ งสรรค์  ( Creativity and Innovation)  
(3) กำรสื่อสำรและควำมร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, Media and Technology Skills) 
ประกอบด้วย กำรรู้สำรสนเทศ ( Information Literacy) กำรรู้สื่อ (Media Literacy) และกำรรู้ ICT (ICT 
Literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
และยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability) ควำมคิดริเริ่มและกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( Initiative and 
Self-Direction) ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมและข้ำมวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Interaction)  
ควำมรับผิดชอบและควำมสำมำรถผลิตผลงำน (Accountability and Productivity) ควำมเป็นผู้น ำและ
รับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) 

กำรประกันคุณภำพหลักสูตรในองค์ประกอบด้ำนนักศึกษำ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ระบบกำรรับนักศึกษำ 
และพัฒนำกำรส่งเสริมนักศึกษำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำภำยใต้กระบวนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
ให้พิจำรณำได้จำกตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 กำรรับนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จ แต่ละหลักสูตร
จะมีแนวคิดปรัชญำในกำรออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำท่ีสอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชำติของหลักสูตร กำรก ำหนดเกณฑ์ที่ ใช้ ในกำรคัดเลื อกต้องมีควำมโปร่งใส ชัดเจน  
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษำที่ก ำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรคัดเลือก ข้อมูล  
หรือวิธีกำรคัดนักศึกษำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งมั่นที่จะเรียน 
และมีเวลำเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำน  
อย่ำงน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- กำรรับนักศึกษำ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 

การด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด          

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล

หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบ กลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 ไม่มีกำร

ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำ
กระบวนกำรจำก
ผลกำรประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ กลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุง            

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ด ีโดยมี

หลักฐำนเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้เหตุผล
อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ในช่วงปีแรกของกำรศึกษำ ต้องมีกลไกในกำรพัฒนำควำมรู้พื้นฐำนหรือกำรเตรียมควำมพร้อม
ทำงกำรเรียนแก่นักศึกษำ เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมีควำมสุข อัตรำกำร
ลำออกกลำงคันน้อย ในระหว่ำงกำรศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในรูปแบบต่ำงๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส ำนึกสำธำรณะ  
มีกำรวำงระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร (ระดับปริญญำตรี โท เอก) ระบบกำรป้องกัน
หรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของนักศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่หลักสูตร
ก ำหนด รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ กำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพนักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนิ นงำน 
อย่ำงน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี 
- กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษำ 
- กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล

หลักฐำน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 ไม่มีกำร

ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำ
กระบวนกำรจำก
ผลกำรประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ กลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุง            

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุง        

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ด ีโดยมี

หลักฐำนเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมิน สำมำรถให้เหตุผล
อธิบำย กำรเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลกำรประกันคุณภำพควรท ำให้นักศึกษำมีควำมพร้อมทำงกำรเรียน มีอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ 
ในหลักสูตรสูง อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรสูง นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- กำรคงอยู่ 
- กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 

 

หมายเหตุ : 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการ

ที่ด าเนินให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึง

สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
 

ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร  

จ านวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2562  2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  =  



x 100 

  อัตรำกำรคงอยู่  =  
 - 


 x 100 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีกำร
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนใน
บำงเร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ครบทุกเร่ือง  
ตำมค ำอธิบำย 
ในตัวบ่งชี ้

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยในตัวบ่งชี ้
 มีแนวโน้มผลกำร

ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นใน
บำงเร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบ               
ทุกเร่ืองตำมค ำอธิบำย
ในตัวบ่งชี ้
 มีแนวโน้มผลกำร

ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น           
ในทุกเร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ครบทุกเร่ืองตำมค ำอธิบำยใน           
ตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

 มีผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถำบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐำน
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้เหตุผล
อธิบำยวำ่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่
โดดเด่นอย่ำงแท้จริง 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 

อำจำรย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส ำคัญของกำรผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีกำรออกแบบระบบประกัน
กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภำพบริบท 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของหลักสูตร และมีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์มีควำมรักในองค์กรและกำร
ปฏิบัติงำนตำมวิชำชีพ ผู้บริหำรต้องมีกำรก ำหนดนโยบำย แผนระยะยำว และกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนกำรก ำกับดูแล และกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ กำรวำงระบบประกันคุณภำพอำจำรย์ เป็นกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และมีพัฒนำกำรเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยกำรวำงแผนและกำร
ลงทุนงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือให้ อัตรำก ำลังอำจำรย์มีจ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำ  
ที่รับเข้ำในหลักสูตร มีจ ำนวนอำจำรย์ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำของหลักสูตร และมี
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจำกวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบด้ำนอำจำรย์ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ คุณภำพอำจำรย์และ

ผลที่เกิดกับอำจำรย์ จะพิจำรณำได้จำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 คุณภำพอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ ต้องก ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อำจำรย์ที่สอดคล้องกับสภำพบริบท ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของหลักสูตร มีกลไกกำรคัดเลือก
อำจำรย์ที่เหมำะสม โปร่งใส นอกจำกนี้ต้องมีระบบกำรบริหำรอำจำรย์ โดยกำรก ำหนดนโยบำย แผนระยะยำว 
เพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมำณและเชิ งคุณภำพที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ มีกำรวำงแผน
และกำรลงทุนงบประมำณและทรัพยำกรและกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรก ำกับดูแล และกำรพัฒนำ
คุณภำพอำจำรย์ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
-  ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
-  ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล

หลักฐำน 

 มีระบบ               
มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบ กลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 ไม่มีกำร

ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำ
กระบวนกำรจำก
ผลกำรประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ กลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร

ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ด ีโดยมี

หลักฐำนเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน
สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ต้องท ำให้อำจำรย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมำะสมและเพียงพอ 
โดยท ำให้อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำที่เปิดให้บริกำร และมีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำร
ผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจำกวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และควำมก้ำวหน้ำในกำรผ ลิตผลงำน 
ทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ประเด็นในกำรพิจำรณำตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
-  ร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
-  ร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
-  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI 

และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

และควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต ศึกษำวิจัยเพ่ือกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิทำง
กำรศึกษำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับ พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
นั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 100 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 สูตรการค านวณ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร 
จ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก 

X 100 
จ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  
= 

ร้อยละของอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก 
X 5 

ร้อยละของอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

มหำวิทยำลัยถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อำจำรย์ใน
สถำบันท ำกำรศึกษำวิจัยเพ่ือแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็น
สิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์และ

ศำสตรำจำรย์ รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์และ

ศำสตรำจำรย์ รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์และ

ศำสตรำจำรย์ รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 สูตรการค านวณ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร 
จ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

X 100 
จ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

X 5 ร้อยละของอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงำนวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้ำงสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ 
สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำรแข่งขันของประเทศ ผลงำน
วิชำกำรอยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ผลงำนได้รับกำรจด  
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำง
วิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว รวมทั้งงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ โดยมี
วิธีกำรคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ก ำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ก ำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ก ำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 สูตรการค านวณ 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมสูตร 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

X 100 
จ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำร 
ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำร 

ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบัชำต ิ
- มีกำรยื่นจดอนุสทิธิบัตร 

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม 
วิชำกำรระดับนำนำชำติ  
- มีกำรยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก กำรประชุม
วิชำกำรระดบันำนำชำติ ทีไ่ด้ตพีิมพ์เผยแพร่ในฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติ ตำมประกำศ ก.พ.อ.  
- บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวำรสำรทำงวชิำกำร ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
- มีกำรจดแจ้งลิขสิทธิ ์

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  

1.00 - บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวำรสำรทำงวชิำกำร ระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2562   
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติวำ่จ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน  
- ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวชิำกำร
แต่ไม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดสิทธบิัตร  
- ผลงำนทำงวชิำกำรในลักษณะอ่ืนที่ได้รับกำรประเมินผำ่นเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
ได้แก่       
      ผลงำนวชิำกำรเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรม    
      ผลงำนวชิำกำรเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้    
      ผลงำนวชิำกำรเพื่อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ    
       ผลงำนวชิำกำรรับใช้สังคม    
       กรณีศึกษำ      
       ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปล     
       ซอฟต์แวร์    
       พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวชิำกำรในลักษณะเดียวกัน 

 

หมายเหตุ  
1. การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้  

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทินที่ประเมิน 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ 

Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรในระดับปริญญำเอกถือได้ว่ำเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถำบันกำรศึกษำ เป็นหลักสูตรที่ส ำคัญ

และเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญำเอกจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทควำมวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำร หรือ Review Article ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญำเอกมีควำมสำมำรถ
ในกำรท ำวิจัย  มีผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus 
และบทควำมที่ตีพิมพ์ได้รับกำรอ้ำงอิง แสดงให้เห็นว่ำมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐำนในกำรพัฒนำ
งำนวิจัยใหม่ๆ ให้มีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับกำรอ้ำงอิง
มำกย่อมแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงำนและได้รับกำรยอมรับในวงวิชำกำรนั้นๆ 

กำรค ำนวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งข้ึนไป รวมทั้ง
กำรอ้ำงอิงตนเอง ที่เป็นผลงำนของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ ต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญำเอกนั้น โดยน ำเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีท่ีประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตรำส่วน จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก ำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อัตรำส่วน จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตรำส่วน จ ำนวนบทควำมท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 
1. อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร =  

คะแนนท่ีได้ = 
จ ำนวนบทควำมที่ไดร้ับกำรอ้ำงอิง 

จ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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 2. แปลงค่ำที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ = 
อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

X 5 
อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง 

ต่อจ ำนวนอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วน จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ถ้ำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญำเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีมีจ ำนวน 5 คน  โดยอำจำรย์ทั้ง 5 คนมีผลงำนตีพิมพ์บทควำมวิจัยหรือ Review article 
ในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

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

- ในจ ำนวนนี้มีบทควำม 8 บทควำมในฐำนข้อมูล Scopus ที่มีกำรอ้ำงอิง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง และมี
บทควำม 2 บทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล TCI ได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
 
ดังนั้น อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร = 
 

จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
 
   
  น ำมำค ำนวณคะแนน = 

 2.0 
 X 5 = 4.0 คะแนน 

 2.5 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลกำรประกันคุณภำพ ต้องน ำไปสู่กำรมีอัตรำก ำลังอำจำรย์ให้มีจ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวน
นักศึกษำที่รับเข้ำในหลักสูตร อัตรำคงอยู่ของอำจำรย์สูง และอำจำรย์มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรหลักสูตร 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

-  กำรคงอยู่ของอำจำรย์ 
-  ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีกำร
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนใน
บำงเร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ครบทุกเร่ือง           
ตำมค ำอธิบำย           
ในตัวบ่งชี ้

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ครบทุกเร่ือง             
ตำมค ำอธิบำยใน
ตัวบ่งชี ้
 มีแนวโน้มผลกำร

ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น
ในบำงเร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ครบทุกเร่ือง              
ตำมค ำอธิบำย            
ในตัวบ่งชี ้
 มีแนวโน้มผลกำร

ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้น              
ในทุกเร่ือง 

 มีผลกำรด ำเนินงำนที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถำบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิบำยวำ่เป็น
ผลกำรด ำเนินงำนที่โดด
เด่นอย่ำงแท้จริง 

 
หมายเหตุ :  

1. กำรคงอยู่ของอำจำรย์ ให้ระบุชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ ประเมินให้ครอบคลุมในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2  
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 องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดสอนต้องผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบในกำรควบคุมก ำกับกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรควรมีบทบำทหน้ำที่ใน
กำรบริหำรจัดกำร 3 ด้ำนที่ส ำคัญ คือ (1) สำระของรำยวิชำในหลักสูตร (2) กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน (3) กำรประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภำพในกำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดตัวบ่งชี้ในกำรประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนด
รำยวิชำที่มีเนื้อหำที่ทันสมัย ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำรวมทั้งกำรวำงระบบ
ผู้สอนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมำะสมในกำรพัฒนำนักศึกษำให้เต็มศักยภำพ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ และ
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
กำรประกันคุณภำพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจำรณำได้จำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดให้บริกำรต้องผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ และมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบในกำรควบคุมก ำกับกำรจัดท ำรำยวิชำ
ต่ำงๆ ให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มีกำรบริหำรจัดกำร
กำรเปิดรำยวิชำต่ำงๆ ทั้งวิชำบังคับและวิชำเลือก ที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ โดยสนองควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ และตลำดแรงงำน ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องเน้นกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรวิจัยและ
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 
-  กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้น ๆ 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล

หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบ กลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 ไม่มีกำร

ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำกระบวนกำร
จำกผลกำรประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ กลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำร

ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ด ีโดยมี

หลักฐำนเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน
สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำร
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ โดยค ำนึงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในวิชำที่สอน และเป็นควำมรู้ที่ทันสมัยของอำจำรย์ที่มอบหมำยให้สอนใน
วิชำนั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ และได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถจำกผู้รู้จริ ง ส ำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดหัวข้อวิทยำนิพนธ์ กำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์/สำระนิพนธ์ที่เหมำะสมกับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และลักษณะของนักศึกษำ ให้นักศึกษำได้รับโอกำส
และกำรพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ต้องสำมำรถให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์
ตั้งแต่กระบวนกำรพัฒนำหัวข้อจนถึงกำรท ำวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระ กำรสอบป้องกัน และกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยจนส ำเร็จกำรศึกษำ 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรที่ก ำหนด และได้รับกำรพัฒนำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทำงภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
ทักษะกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ควำมสำมำรถในกำรดูแลสุขภำพ  ฯลฯ 
กำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท ำให้นักศึกษำเรียนรู้ได้ตลอดเวลำและในสถำนที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรเรียนรู้ และสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ เทคนิคกำรสอนจะเน้นกำรวิจัยเป็นฐำน กำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นต้น 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำน  
อย่ำงน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

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

เรียนกำรสอน 
-  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร     

ทำงสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-  กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ ให้สอดคล้องกับ   

สำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์  
-  กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำที่มีควำม   

เชี่ยวชำญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์  
-  กำรช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระและกำรตีพิมพ์ผลงำนใน   

ระดับบัณฑิตศึกษำ  
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ักสู
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 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด 

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล

หลักฐำน 

 มีระบบ               
มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบ กลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำกระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำกระบวนกำร
จำกผลกำรประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำกระบวนกำร
จำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ด ีโดย

มีหลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กำรประเมินนักศึกษำมีจุดมุ่งหมำย 3 ประกำร คือ กำรประเมินผลนักศึกษำเพ่ือให้ข้อมูลสำรสนเทศ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน และน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
(assessment for learning) กำรประเมินที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองเป็น และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดกำรเรียนรู้ (assessment as learning) และ 
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่แสดงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) กำรประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมำยประกำรหลัง คือ เน้นกำรได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงควรส่งเสริมให้มีกำรประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมำยสองประกำรแรก
ด้วย ทั้งนี้ ควำมเหมำะสมของระบบประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน วิธีกำร
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภำพ และวิธีกำรให้เกรดที่สะท้อนผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม มีกำร
ก ำกับให้มีกำรประเมินตำมสภำพจริง (authentic assessment) มีกำรใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย ให้ผล
กำรประเมินที่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในโลกแห่งควำมเป็นจริง (real world) และมีวิธีกำรให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลกำร
ประเมินที่สะท้อนระดับควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักศึกษำ ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบประเมินวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระที่มีคุณภำพด้วย 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำน  
อย่ำงน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
- กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
- กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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 เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด 

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล

หลักฐำน 

 มีระบบ              
มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบ กลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 ไม่มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำกระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำกระบวนกำร
จำกผลกำรประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำกระบวนกำร
จำกผลกำรประเมิน 
 มีผลจำกกำร

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ด ีโดย

มีหลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 
  



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562     89 

ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร หมำยถึง ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำที่ปรำกฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด ำเนินกำรได้ในแต่ละปีกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะเป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
ในแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) 
เกณฑ์การประเมิน 

มีกำรด ำเนินงำนน้อยกว่ำร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0 
มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 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 
มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5.00 

 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทาง  
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบจัดเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียง
แนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่ง
แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของ
หลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุกมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอ
ปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วส าเร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิม
ก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ใหม่  ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป”  
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 องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในกำรด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ควำมพร้อมทำงกำยภำพ ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี ควำมพร้อม
ด้ำนกำรให้บริกำร  เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องท ำวิจัย อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด กำรบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำ
สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยพิจำรณำร่วมกับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ 

 
องค์ประกอบด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ จะพิจำรณำได้จำก 
ตัวบ่งชี้ 6.1   สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมีหลำยประกำร ได้แก่ ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่พักของนักศึกษำฯลฯ และควำมพร้อมของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกร   
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือ
กำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่ำนี้ต้องมีปริมำณเพียงพอ และมีคุณภำพพร้อม
ใช้งำน ทันสมัย โดยพิจำรณำกำรด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
และอำจำรย์ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำน 
อย่ำงน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

-  จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
-  กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในกำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล

หลักฐำน 

 มีระบบ             
มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบ กลไก
ไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีระบบ                  
มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 ไม่มีกำร

ปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ 

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/

พัฒนำ
กระบวนกำรจำก
ผลกำรประเมิน 

มีระบบ มกีลไก 
 มีกำรน ำระบบ กลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมินกระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 
 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทำงปฏิบัติที่ด ีโดยมี

หลักฐำนเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้เหตุผล
อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 
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 2) เกณฑ์การประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA 

รูปแบบของ AUN-QA ในฉบับที่ 3 ในระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่คุณภำพของกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
ตำมมิติ 3 มิติ คือ คุณภำพของปัจจัยน ำเข้ำ  คุณภำพของกระบวนกำร และคุณภำพของผลผลิต โดยประกอบ
ไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
2. ข้อก ำหนดของหลักสูตร 
3. โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร 
4. กลยุทธ์ในกำรเรียนกำรสอน 
5. กำรประเมินผู้เรียน 
6. คุณภำพของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
7. คุณภำพของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
8. คุณภำพและกำรให้กำรสนับสนุนผู้เรียน 
9. โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
10. กำรเพิ่มประสิทธิภำพของคุณภำพ 
11. ผลผลิต 

 

 

1. 
ผล

กำ
รเร

ียน
รู้ท

ี่คำ
ดห

วัง
 

2. ข้อก ำหนด
ของหลักสูตร 

3. โครงสร้ำง
และเนื้อหำของ

หลักสตูร 

4. กลยุทธ์ในกำร
เรียนกำรสอน 

5. กำรประเมินผูเ้รียน 

ผลสัมฤทธิ์ 

6. คุณภำพ
ของบุคลำกร
สำยวิชำกำร 

7. คุณภำพของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

8. คุณภำพและ
กำรให้กำร

สนับสนุนผู้เรยีน 

9. โครงสร้ำงพื้นฐำน
และสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก 

10. กำรเพิ่มประสิทธิภำพของคุณภำพ 

11. ผลผลิต 

 
 
ภาพที่ 4.1 รูปแบบของ AUN – QA ฉบับที่ 3 
 

ข้อก ำหนดของเกณฑ์ AUN-QA ในแต่ละข้อนั้นจะแสดงอยู่ในตำรำง เพ่ือควำมสะดวกในกำรน ำไป
ปฏิบัติและกำรประเมิน มีกำรแตกรำยละเอียดของเกณฑ์ต่ำง ๆ เป็นเกณฑ์ย่อยตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑ์
ย่อยบอกถึงข้อควำมที่ตรงกับในตำรำง มีค ำอธิบำยค ำส ำคัญที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ ส ำหรับแนวทำงกำรประเมิน
ตำมรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะต้องผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2557 

กำรประกันคุณภำพและเกณฑ์มำตรฐำนระดับ (นำนำ) ชำติ 

ควำมต้องกำรของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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 2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 

1. กำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
ซึ่งนักศึกษำและบุคลำกรจะต้องทรำบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัยด้วย 

2. หลักสูตรแสดงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังจำกบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยทุกรำยวิชำในหลักสูตร
ควรออกแบบมำให้ตอบสนองต่อผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของ
หลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง (ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมรู้
ในสำขำวิชำ) รวมถึงควำมรู้และทักษะทั่วไป (บำงครั้งเรียกว่ำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำน) ที่เกี่ยวข้องกับ
สำขำวิชำอ่ืนๆ เช่น กำรเขียน กำรพูด กำรแก้ปัญหำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม เป็นต้น 

4. หลักสูตรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้อย่ำงชัดเจน และสะท้อนถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย 

1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 กำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีควำมชัดเจนและสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์

และพันธกิจของมหำวิทยำลัย [1,2] 
       

1.2 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงควำมรู้
และทักษะเฉพำะทำง [3] 

       

1.3 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังสะท้อนถึงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

ค าอธิบาย 

กำรศึกษำที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes – Based Education – OBE) หมำยถึง กำรออกแบบหลักสูตร
บนพ้ืนฐำนของผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผู้เรียนส ำเร็จหลักสูตรกำรศึกษำที่มุ่งผลลัพธ์นี้  
จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของกำรเรียนเป็นส ำคัญ โดยมีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในกำรคิด สิ่งที่ผู้เรียน  
ถูกคำดหวังให้เรียนจะมีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนและแสดงออกมำในรูปของผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังนั้นเกิดจำกควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งน ำไปสู่กำรสร้ำงหลักสูตร 
ทั้งนี้ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังจะยึดผลส ำเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก มำกกว่ำจุดมุ่งหมำยของผู้สอนที่มักจะเขียนใน
รูปของเป้ำหมำย เป้ำประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจำกนี้ ผลกำรเรียนรู้ควรจะเขียนในสิ่งที่
กระบวนกำรเรียนกำรสอนจะสำมำรถท ำให้เกิดผลลัพธ์ที่สังเกตุและวัดประเมินได้ 
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 2.2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 

1. มหำวิทยำลัยควรมีกำรสื่อสำร เผยแพร่ข้อก ำหนดของหลักสูตรและรำยละเอียดของวิชำ รวมถึง
ข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ 

2. ข้อก ำหนดของหลักสูตรและรำยละเอียดของวิชำต้องแสดงถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้บรรลุผล 
กำรเรียนรู้ วิธีกำรวัดประเมินผลที่แสดงถึงกำรบรรลุผล รวมไปถึงควำมสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบ
ในกำรเรียน 

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย 

2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 ข้อก ำหนดของหลักสูตรมีควำมครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.2 รำยละเอียดของวิชำมีควำมครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงและรับรู้ข้อก ำหนดของหลักสูตรและ

รำยละเอียดของวิชำ [1, 2] 
       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

ข้อก ำหนดของหลักสูตร หมำยถึง ชุดเอกสำรที่แสดงถึงหลักสูตรของมหำวิทยำลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธ์ที่คำดหวัง 

 โครงสร้ำงรำยวิชำ 

 เมทริกซ์ที่แสดงวิธีกำรที่ท ำให้ผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรบรรลุเป้ำหมำยโดยผ่ำนรำยวิชำ และ 

 รำยละเอียดของรำยวิชำต่ำงๆ 
ข้อก ำหนดของหลักสูตร มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนในปัจจุบันรวมถึงผู้ที่คำดว่ำจะรับเข้ำศึกษำได้ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนที่หลักสูตร
พัฒนำขึ้น 

 ช่วยหน่วยงำนรัฐบำลและองค์กรวิชำชีพในกำรรับรองคุณภำพของหลักสูตรที่สำมำรถน ำไปสู่เนื้อหำ
ที่เกี่ยวข้องวิชำชีพ ดังนั้น ข้อก ำหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองค์ประกอบต่ำงๆ ที่หลักสูตรก ำหนดขึ้น
เพ่ือให้บรรลุข้อก ำหนดของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ให้มหำวิทยำลัยและคณำจำรย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทำงในกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นและผลสะท้อน 
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปัจจุบัน นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรรับรองว่ำทุกคนมีควำมเข้ำใจตรงกันเกี่ยวกับ
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 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร มหำวิทยำลัยสำมำรถใช้ข้อก ำหนดของหลักสูตรเป็นสิ่งยืนยันว่ำ

ผู้ออกแบบหลักสูตรทุกคนเข้ำใจเกี่ยวกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวั งอย่ำงชัดเจนและรู้ว่ำจะท ำให้บรรลุผลได้
อย่ำงไร รวมทั้งยังสำมำรถใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงส ำหรับกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของหลักสูตรอีกด้วย 

 เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำนั้นๆ และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกได้เขำ้ใจถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คำดหวังของหลักสูตรและ 

 เป็นพ้ืนฐำนในกำรรับข้อมูลป้อนกลับจำกผู้เรียนหรือบัณฑิตที่เพ่ิงส ำเร็จกำรศึกษำเกี่ยวกับเนื้อหำ
ของหลักสูตรว่ำผู้เรียนและบัณฑิตรับรู้ถึงโอกำสในกำรบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำร ได้มำกน้อยเพียงใด
ข้อก ำหนดของหลักสูตรประกอบไปด้วยรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 สถำบันที่อนุมัติ 

 สถำบันที่ท ำกำรสอน (หำกแตกต่ำงจำกสถำบันที่อนุมัติ) 

 รำยละเอียดกำรรับรองคุณภำพโดยหน่วยงำนภำยนอก หรือ องค์กรวิชำชีพ 

 ชื่อคุณวุฒิ 

 ชื่อหลักสูตร 

 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร 

 เกณฑ์กำรรับเข้ำหรือควำมต้องกำรของหลักสูตร 

 กำรก ำหนดกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิของสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้ำงอิงทั้งภำยในและภำยนอก
เพ่ือใช้ในกำรให้ข้อมูลด้ำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตร 

 โครงสร้ำงหลักสูตรและข้อก ำหนดต่ำงๆ เช่น ระดับกำรศึกษำ รำยวิชำ และหน่วยกิต เป็นต้น 

 วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อก ำหนดของหลักสูตร รำยละเอียดของวิชำ ประกอบไปด้วย 

 ชื่อรำยวิชำ 

 ข้อบังคับรำยวิชำ เช่น รำยวิชำบังคับก่อนและจ ำนวนหน่วยกิต เป็นต้น 

 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของรำยวิชำ ในแง่ของควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ 

 กลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผลที่ท ำให้บรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 ค ำอธิบำยรำยวิชำและประมวลรำยวิชำ 

 กำรวัดประเมินผลนักศึกษำ 

 วันที่เขียนหรือปรับปรุงรำยละเอียดของวิชำ 
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 2.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 
1. หลักสูตร กระบวนกำรจัดเรียนกำรสอนและวิธีกำรวัดประเมินผลนักศึกษำมีควำมเชื่อมโยงและ  

เอ้ือประโยชน์ให้แก่กัน เพ่ือน ำไปสู่ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
2. หลักสูตรถูกออกแบบมำให้ตรงกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง โดยแต่ละรำยวิชำในหลักสูตรมีส่วนช่วย

ให้หลักสูตรบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
3. หลักสูตรมีกำรจัดเรียงรำยวิชำอย่ำงเป็นระบบ เป็นล ำดับและมีกำรบูรณำกำร (ซึ่งกันและกัน) 
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์และควำมก้ำวหน้ำของรำยวิชำอย่ำงชัดเจน ตั้งแต่รำยวิชำ

พ้ืนฐำน รำยวิชำระดับกลำง ไปจนถึงรำยวิชำเฉพำะทำง 
5. โครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำมยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนในสำขำเฉพำะทำง รวมถึง 

มีกำรน ำเอำสถำนกำรณ์กำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสำขำมำปรับเข้ำกับหลักสูตร 
6. มีกำรทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่ำหลักสูตรมีควำมสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่

ตลอดเวลำ 

 

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย 
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสตูร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 กำรออกแบบหลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง [1]        
3.2 มีกำรก ำหนดสัดส่วนที่เหมำะสม ระหว่ำงรำยวิชำต่ำงๆ ในหลักสูตรฺเพื่อให้

บรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง [2] 
       

3.3 หลักสูตรมีกำรจัดเรียงรำยวิชำอย่ำงเป็นระบบ มีกำรบูรณำกำรและทันต่อ 
ยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

กำรออกแบบหลักสูตรควรค ำนึงถึงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลนักศึกษำที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนกำรดังกล่ำวว่ำ “ควำมสอดคล้อง 
เชิงโครงสร้ำง” (Constructive Alignment) ค ำว่ำ “เชิงโครงสร้ำง” (Constructive) หมำยถึง แนวคิดที่ว่ำ
ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมหมำยได้โดยผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วน “ควำม
สอดคล้อง” หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลที่สอดคล้องกัน
เพ่ือให้บรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ควำมสอดคล้องเชิงโครงสร้ำงในรำยวิชำต่ำงๆ หมำยรวมถึง 

 กำรระบุถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังที่สำมำรถวัดผลได้ 

 กำรเลือกใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่น ำไปสู่กำรบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 กำรประเมินว่ำนักศึกษำสำมำรถบรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังได้ดีเพียงใด 
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 2.4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 
1. กลยุทธ์กำรเรียนและกำรสอนเป็นไปตำมปรัชญำกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ซึ่งปรัชญำกำรศึกษำนี้

หมำยถึง แนวควำมคิดในกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนว่ำ ผู้เรียนควรต้องเรียนรู้อะไรบ้ำงและ
เรียนรู้อย่ำงไร นอกจำกนี้ปรัชญำกำรศึกษำยังบอกถึงวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ บทบำทหน้ำที่ของผู้สอน 
ผู้เรียน รวมทั้งเนื้อหำและกลยุทธ์ในกำรสอนด้วย 

2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้ำใจว่ำกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ (Quality Learning) ถือเป็นกลยุทธ์ใน 
กำรเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจและบรรลุผลกำรเรียนรู้ 

3. คุณภำพของกำรเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีกำรเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อกำรเรียน กลยุทธ์กำรเรียนที่
ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ของตนเอง 

4. กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพให้ควำมส ำคัญต่อหลักกำรเรียนรู้ กล่ำวคือ ผู้เรียนจะสำมำรถเรียนรู้ได้ดีเมื่อ
รู้สึกผ่อนคลำย อยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และมีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด 

5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนส ำนึกถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียน โดย ก. สร้ำงสภำพแวดล้อมใน
กำรเรียนกำรสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนกำรเรียนรู้ และ ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและ
เอ้ือให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกเนื้อหำรำยวิชำ แผนกำรศึกษำ กลวิธีในกำรประเมินผล รูปแบบและระยะเวลำใน
กำรเรียนได ้

6. กลยุทธ์กำรเรียนกำรสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหำควำมรู้
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น กำรตั้งค ำถำมอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีทักษะในกำรรับและ 
ใช้ข้อมูล กำรน ำเสนอแนวควำมคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น) 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย 

4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 ปรัชญำกำรศึกษำมีควำมชัดเจนและมีกำรเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถ

ได้รับรู้ [1] 
       

4.2 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีควำมสอดคล้องกับกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมผล
กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง [2, 3, 4, 5] 

       

4.3 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ ได้แก่ 

- ควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตัวเอง โดยผู้เรียนต้องมีทักษะด้ำนกำรท ำงำนวิจัย
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่ค้นคว้ำมำได้ นอกจำกนี้ ผู้เรียนต้องรู้และสำมำรถเลือกใช้
กลยุทธ์ในกำรเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 

- ควำมสำมำรถในกำรคงควำมรู้ไว้ใช้ในระยะยำว มีกลยุทธ์ในกำรเรียนที่เน้นกำรสร้ำงควำมหมำย
มำกกว่ำกำรท่องจ ำ 

- ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้เก่ำและควำมรู้ใหม่เข้ำด้วยกันกำรเรียนรู้ที่
หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ เข้ำด้วยกันได้ 

- ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ผู้เรียนที่มีคุณภำพจะต้องรู้เท่ำทันผู้ อ่ืนและสำมำรถ
เชื่อมโยงควำมรู้และประสบกำรณ์ของตนอันจะน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ 

- ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อแก้ปัญหำต่ำงๆ 
- ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้ อ่ืน ผู้เรียนที่มีคุณภำพสำมำรถสร้ำงและพิสูจน์

แนวควำมคิดและกำรกระท ำของตนด้วยวิธีกำรที่ชัดเจน 
- ควำมกระตือรือร้นในกำรหำควำมรู้เพ่ิมเติม ผู้เรียนที่มีคุณภำพเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learners) ปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงผู้เรียนที่มีคุณภำพ 
- กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีควำมพร้อม ทั้งด้ำนสติปัญญำและอำรมณ์เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของกำรเรียน 
- กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีจุดมุ่งหมำยในกำรเรียน 
- กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนสำมำรถประสำนควำมรู้เก่ำและใหม่เข้ำด้วยกัน 
- กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่ำงกระตือรือร้น 
- กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ กำรเลือกใช้  

กลยุทธ์ในกำรเรียนและกำรสอนขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ หลักสูตรควรพิจำรณำเลือกใช้กลยุทธ์กำรเรียนและ  
กำรสอนที่เหมำะสม 
 
2.5 การประเมินผู้เรียน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 

1. กำรประเมินครอบคลุมถึง 

 กำรรับเข้ำนักศึกษำใหม่ 

 กำรประเมินผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องระหว่ำงกำรศึกษำ 

 กำรสอบก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
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 2. ในกำรสนับสนุนให้เกิดควำมสอดคล้องเชิงโครงสร้ำง ควรใช้วิธีกำรประเมินผลที่หลำกหลำยที่

สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง กำรประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลกำรเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรำกฏอยู่ใน 
ผลกำรเรียนที่คำดหวังของหลักสูตรและรำยวิชำ วิธีกำรและเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินควรมีกำรก ำหนด
ล่วงหน้ำ เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรประเมินผลวินิจฉัย กำรประเมินผลระหว่ำงเรียน และกำรประเมินผลสรุป 

3. กำรประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลำกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน กำรก ำหนดเกณฑ์ประเมิน  
กำรกระจำยน้ ำหนักกำรประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรตัดเกรด ควรท ำให้ชัดเจนและสื่อควำม
ที่เก่ียวข้องได้ 

4. ก ำหนดมำตรฐำนที่ใช้ในแผนกำรประเมินอย่ำงชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 
5. น ำกระบวนกำรและวิธีกำรประเมินมำใช้เพ่ือเป็นกำรยืนยัน กำรประเมินผู้เรียนมีควำมสมเหตุสมผล 

น่ำเชื่อถือ และด ำเนินกำรโดยเที่ยงธรรม 
6. ควรระบุควำมเชื่อมั่นและควำมเที่ยงตรงของวิธีกำรประเมิน ระบุเป็นลำยลักษณ์อักษรและมี  

กำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ และน ำไปใช้ทดสอบและพัฒนำแนวทำงประเมินใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำ
วิธีกำรประเมินผลแบบใหม่ๆ และน ำไปใช้ในกำรทดสอบ เปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนกำร  
อุทธรณ ์

7. ควำมเที่ยงตรง และควำมเชื่อมั่นของวิธีกำรประเมินควรมีเอกสำร และมีกำรประเมินอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และมีวิธีกำรประเมินใหม่ๆ เพ่ือกำรพัฒนำและทดสอบ 

8. ผู้เรียนมีควำมพร้อมในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรอุทธรณ์ท่ีสมเหตุสมผล 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย 

5 การประเมินผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 กำรประเมินผู้เรียนมีควำมสอดคล้องโครงสร้ำงกับผลสัมฤทธิ์ของผลกำร

เรียนรู้ที่คำดหวัง [1, 2] 
       

5.2 กำรประเมินผู้ เ รียน รวมถึงช่วงเวลำกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน  
กำรก ำหนดเกณฑ์ประเมิน กำรกระจำยน้ ำหนักกำรประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์
กำรให้คะแนนและกำรตัดเกรด มีควำมชัดเจนและสื่อสำรให้ผู้เรียนรับทรำบ 
[4, 5] 

       

5.3 เกณฑ์กำรให้คะแนนและแผนกำรให้คะแนนถูกใช้ในกำรประเมินเพื่อยืนยัน
ควำมเที่ยงตรง ควำมเชื่อมั่นและควำมโปร่งใสในกำรประเมินผู้เรียน [6, 7] 

       

5.4 มีกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรประเมินผู้เรียนท่ีเหมำะสมแก่เวลำและ
ช่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธ์ิเกี่ยวกับกระบวนกำรอุทธรณ์ [8]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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กำรประเมินผู้เรียนถือเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่สุดอันหนึ่งของกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ ผลของ
กำรประเมินส่งผลโดยตรงต่ออำชีพในอนำคตของผู้เรียน ดังนั้น จึงต้องด ำเนินกำรอย่ำงเชี่ยวชำญและค ำนึงถึง
องค์ควำมรู้ทั้งหลำยที่มีอยู่ในขั้นตอนกำรทดสอบ กำรประเมินยังให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่สถำบันทั้งใน 
ด้ำนประสิทธิภำพกำรสอนและกำรสนับสนุนผู้เรียน กำรประเมินผู้เรียนควรจะต้อง 

 ได้รับกำรออกแบบให้วัดควำมส ำเร็จตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรประเมินผลวินิจฉัย กำรประเมินผลระหว่ำงเรียนและกำรประเมินผล
สรุป รวมทั้งมีเกณฑ์ในกำรตัดเกรดและให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 ด ำเนินกำรโดยบุคคลที่เข้ำใจบทบำทของกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนที่มีต่อสัมฤทธิ์ผล
ทำงด้ำนควำมรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ ถ้ำเป็นไปได้กำรประเมินไม่ควรประเมินโดย  
ผู้ประเมินเพียงคนเดียว 

 พิจำรณำถึงผลลัพธ์ต่ำงๆ ที่เป็นไปได้จำกเกณฑ์กำรสอบ 

 ก ำหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงกำรขำดเรียน กำรป่วย และเหตุที่สมควรลดหย่อนผ่อนโทษ
ของผู้เรียน 

 ยืนยันว่ำกำรประเมินมีกำรจัดกำรอย่ำงรอบคอบและรัดกุมตำมข้ันตอนที่สถำบันก ำหนด 

 อยู่ภำยใต้กำรบริหำรตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภำพของขั้นตอน 

 แจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียนถึงกำรประเมินที่ใช้ในหลักสูตรของตน ว่ำมีกำรทดสอบอะไรหรืออยู่ภำยใต้
เงื่อนไขกำรประเมินแบบใด กำรประเมินคำดหวังอะไร รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
 
2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
เกณฑ์คุณภาพที่ 6 

1. มีกำรวำงแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยำวในกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำยวิชำกำร รวมถึง  
กำรสืบทอดต ำแหน่ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรจัดสรรบุคลำกร กำรสิ้นสุดต ำแหน่ง และแผนกำรเกษียณเพ่ือให้
แน่ใจว่ำคุณภำพและปริมำณของบุคลำกรสำยวิชำกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ วิจัย และ
บริกำรวิชำกำร 

2. มีกำรตรวจสอบและติดตำมอัตรำส่วนบุคลำกรสำยวิชำกำรต่อจ ำนวนนักศึกษำและภำระงำนที่
ได้รับเพื่อพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรวิชำกำร 

3. มีกำรระบุและประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

 ออกแบบและจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
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  น ำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยมำใช้ และเลือกวิธีกำรประเมินที่เหมำะสมให้

บรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

 พัฒนำและใช้สื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำย 

 ตรวจสอบและประเมินควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรสอนและรำยวิชำที่ตนเองสอนได้ 

 มีกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรสอนของตนเอง 

 มีกำรท ำวิจัยและจัดหำบริกำรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
4. กำรสรรหำและกำรเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรสำยวิชำกำรยึดตำมระบบคุณธรรม โดยพิจำรณำจำก  

กำรสอน กำรท ำวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 
5. กำรก ำหนดบทบำทและควำมสัมพันธ์ของบุคลำกรสำยวิชำกำรชัดเจนและเป็นที่เข้ำใจตรงกัน 
6. มีกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ 
7. บุคลำกรสำยวิชำกำรทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  

โดยค ำนึงถึงเสรีภำพทำงวิชำกำรและจรรยำบรรณด้ำนวิชำชีพ 

8. มีกำรวินิจฉัยควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมและพัฒนำของบุคลำกรสำยวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ 
และน ำไปจัดกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนำตนเองเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
บุคลำกร 

9. มีกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนรวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรยอมรับมำใช้เพ่ือกระตุ้นและ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร 

10. มีกำรตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ ำนวนงำนวิจัยกับเกณฑ์มำตรฐำนที่ได้รับ
กำรยอมรับเพ่ือกำรพัฒนำ 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 
6.1 กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสำยวิชำกำร (กำรสืบทอดต ำแหน่ง เลื่อนต ำแหนง่ 

กำรปรับวิธีกำรจัดสรรบุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรสิ้นสุดต ำแหน่ง และ
แผนกำรเกษียณ) ตอบสนองต่อควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำร [1] 

       

6.2 มีกำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนบุคลำกรสำยวิชำกำรต่อจ ำนวนนักศึกษำและ
ภำระงำนกับเกณฑ์มำตรฐำน และติดตำมตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนำ
คุณภำพด้ำนกำรศึกษำ กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร [2] 

       

6.3 เกณฑ์ในกำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยวิชำกำรซึ่งประกอบด้วย
จรรยำบรรณ ควำมรับผิดชอบต่อเสรีภำพทำงวิชำกำร กำรจัดสรรบุคลำกร
เข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง บุคลำกรถูกก ำหนดและประกำศให้ทรำบ
ทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 

       

6.4 มีกำรวินิจฉัยและประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยวิชำกำร [3]        
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 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 

6.5 ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมและพัฒนำตนเองของบุคลำกรสำยวิชำกำรถูก
วินิจฉัยและน ำไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคลำกร 
[8] 

       

6.6 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนรวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรยอมรับถูกน ำมำใช้
เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร 
[9] 

       

6.7 มีกำรตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ ำนวนงำนวิจัยกับ
เกณฑ์มำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับเพื่อกำรพัฒนำ [10] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

บุคลำกรสำยวิชำกำรถือว่ำเป็นทรัพยำกรกำรศึกษำที่ส ำคัญที่สุดส ำหรับผู้เรียน บุคคลเหล่ำนี้ต้องมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศำสตร์ที่ตนเองสอน มีทักษะและประสบกำรณ์ที่จะถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้เรียนในขอบเขต
บริบทกำรสอนของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำผลกำรประเมินกำรสอนมำปรับปรุงพัฒนำ  
กำรสอนได้อย่ำงต่อเนื่อง คุณภำพของสถำบันไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับคุณภำพของหลักสูตรเท่ำนั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำรอีกด้วย คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำรขึ้นอยู่กับคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเข้ำใจ 
ควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์ที่สอน ประสบกำรณ์ ทักษะกำรสอน รวมถึงจรรยำบรรณท่ีมีต่อวิชำชีพ 
บุคลำกรสำยวิชำกำรครอบคลุมถึงอำจำรย์ที่สอนเต็มเวลำและนอกเวลำ และผู้บรรยำยพิเศษ นอกจำกคุณภำพ
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรแล้วสถำบันต้องก ำหนดปริมำณบุคลำกรสำยวิชำกำรให้เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของผู้เรียนและสถำบัน โดยก ำหนดขนำดของบุคลำกรสำยวิชำกำรใช้ค่ำหน่วยนับภำระงำน (Full – Time 
Equivalent (FTE)) และอัตรำส่วนบุคลำกรสำยวิชำกำรต่อจ ำนวนนักศึกษำ 

 
หน่วยนับภาระงาน (Full – Time Equivalent (FTE) 

ในกำรค ำนวณ หน่วยนับภำระงำนบุคลำกรสำยวิชำกำร (FTE) สถำบันควรก ำหนดภำระกำรเรียน
นักศึกษำเต็มเวลำ และภำระกำรสอนของบุคลำกรคณะที่รวมถึง ภำระกำรเรียนนักศึกษำนอกเวลำ และภำระ
กำรสอนบุคลำกรของคณะต่อนักศึกษำนอกเวลำเป็นจ ำนวนร้อยละของภำระกำรสอนเต็มเวลำของบุคลำกร
สำยวิชำกำร มีหลำยวิธีในกำรค ำนวณค่ำ FTE (หน่วยนับภำระงำน) และสถำบันควรก ำหนดวิธีกำร ตัวแปร 
และข้อสมมติฐำนที่จะใช้ วิธีหนึ่งในกำรค ำนวณค่ำ FTE (หน่วยนับภำระงำน) คือ ยึดต้นทุนด้ำนเวลำ เช่น  
ถ้ำ 1 FTE เท่ำกับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ (จ้ำงงำนเต็มเวลำ) ดังนั้น FTE ของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีภำระงำน
สอน 8 ชั่วโมงต่อสัปดำห์จะเป็น 0.2 (8 หำรด้วย 40) วิธีกำรที่ยึดหลักกำรต้นทุนด้ำนเวลำ สำมำรถน ำมำใช้
ค ำนวณค่ำ FTE (หน่วยนับภำระกำรเรียน) ของนักศึกษำได้อีกด้วย เช่น ถ้ำ 1 FTE ที่นักศึกษำต้องเข้ำชั้นเรียน
เท่ำกับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ดังนั้น ค่ำหน่วยนับภำระกำรเรียน FTE ของนักศึกษำภำคสมทบ 10 ชั่วโมง 
ในชั้นเรียนต่อสัปดำห์จะเป็น 0.5 (10 หำรด้วย 20) วิธีกำรอ่ืนในกำรค ำนวณค่ำ FTE คือ ยึดภำระงำนสอน เชน่ 
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 ถ้ำภำระกำรสอนภำคปกติเต็มเวลำของบุคลำกรสำยวิชำกำร คือ 4 วิชำต่อภำคกำรศึกษำ ดังนั้น แต่ละวิชำ

มีค่ำ 0.25 FTE (หน่วยนับภำระงำน) ถ้ำบุคลำกรสำยวิชำกำรได้รับมอบหมำย 2 วิชำต่อภำคกำรศึกษำ 
ดังนั้น ค่ำ FTE (หน่วยนับภำระงำน) จะเป็น 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในท ำนองเดียวกันภำระกำรเรียนของ
นักศึกษำสำมำรถใช้กำรค ำนวนค่ำ FTE (หน่วยนับภำระกำรเรียน) ของนักศึกษำได้ เช่น ถ้ำ 1 FTE (หน่วยนับ
ภำระกำรเรียน) ที่นักศึกษำต้องเรียน คือ 24 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำ ดังนั้น ค่ำ FTE (หน่วยนับภำระกำรเรียน) 
ของนักศึกษำที่เรียน 18 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำ จะเป็น 0.75 (18 หำรด้วย 24) 

 
ตารางที่ 4.2 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ใน 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนร้อยละ 
ของปริญญาเอก จ านวนพนกังาน ค่า FTE 

ศำสตรำจำรย์      
รอง/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์      
อำจำรย์ประจ ำ      
อำจำรย์พิเศษ      
ผู้บรรยำยพิเศษ/อำจำรย์พิเศษ      

รวม      

 
อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้นี้คือ อัตรำส่วน 1 FTE (หน่วยนับภำระงำน) ของกำรจ้ำงบุคลำกรสำยวิชำกำรต่อตัวเลขค่ำ 
FTE (หน่วยนับภำระกำรเรียน) นักศึกษำที่ลงทะเบียน จุดมุ่ งหมำยเ พ่ือใช้คิดจ ำนวนเวลำที่ ใช้ ใน  
กำรติดต่อและสนับสนุนด้ำนวิชำกำรแก่นักศึกษำที่สถำบันคำดว่ำควรได้รับระบุอัตรำส่วนบุคลำกรต่อจ ำนวน
นักศึกษำใน 5 ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ตำมตำรำงท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา (ระบุวิธีการที่ใช้ค านวณค่า FTE- หน่วยนับ
ภาระการเรียนของนักศึกษา) 

ปีการศึกษา 
รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระงาน) ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระการเรียน) ของ

นักศึกษา 

อัตราส่วนบุคลากรต่อ 
จ านวนนักศึกษา 

    
    
    
    

 
 



 

  104  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562   

 

ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 ผลงานวิจัย 

กำรวิจัย คือ ผลผลิตส ำคัญจำกบุคลำกรสำยวิชำกำร ประเภทต่ำงๆ ของงำนวิจัย (เช่น ผลงำนตีพิมพ์ 
งำนที่ปรึกษำ โครงงำน เงินสนับสนุน เป็นต้น) ที่ลุล่วงโดยบุคลำกรสำยวิชำกำรควรตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้เสีย บอกข้อมูลประเภทและจ ำนวนของกำรเผยแพร่งำนวิจัยใน 5 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
ตำมตำรำงท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4 ประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัย 

ปีการศึกษา 
ประเภทผลงานตีพิมพ ์

รวม 
ตัวเลขผลงาน 

ตีพิมพ์ต่อบุคลากร 
สายวิชาการ 

ในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับ 

นานาชาติ 

       
       
       
       
       

 
2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 

1. มีกำรด ำเนินกำรวำงแผนระยะสั้นและระยะยำวในกำรแต่งตั้งบุคลำกรสำยสนับสนุนหรือ  
กำรวำงแผนควำมต้องกำรห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำน
บริกำรนักศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำคุณภำพและจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนบรรลุตำมควำมต้องกำรทำง
วิชำกำร งำนวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 

2. มีกำรก ำหนดและกำรแจ้งข้อมูลกำรสรรหำบุคลำกร และเกณฑ์กำรคัดเลือกในกำรแต่งตั้ง  
กำรมอบหมำยงำน และกำรเลื่อนขั้นบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยก ำหนดบทบำทหน้ำที่ไว้ชัดเจน และแบ่งหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม คุณสมบัติ และประสบกำรณ์ 

3. มีกำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยสนับสนุนเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรเหล่ำนั้นเป็นไปตำมข้อก ำหนด และกำรให้บริกำรนั้นตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. มีกำรวินิจฉัยควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมและพัฒนำอย่ำงมีระบบให้แก่บุคลำกรสำยสนับสนุน 
และมีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำที่ตอบสนองควำมจ ำเป็น 

5. มีกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนรวมถึงกำรตอบแทนและกำรยอมรับ เพ่ือผลักดันและสนับสนุน  
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร 
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 เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 มีกำรด ำ เนินกำรวำงแผนแต่ งตั้ งบุคลำกรสำยสนับสนุน ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำน
บริกำรนักศึกษำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงกำรศึกษำ งำนวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำร [1] 

       

7.2 มีกำรก ำหนดและกำรแจ้งข้อมูลกำรสรรหำบุคลำกร และเกณฑ์กำรคัดเลือกใน
กำรแต่งตั้ง กำรมอบหมำยงำน และกำรเลื่อนขั้นบุคลำกรสำยสนับสนุน [2] 

       

7.3 มีกำรวินิจฉัยและประเมินควำมสำมำรถของบุคลำกรสำยสนับสนุน [3]        
7.4 มีกำรวินิจฉัยควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมและพัฒนำตนเองของบุคลำกร 

สำยสนับสนุน และด ำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรนั้น [4] 
       

7.5 มีกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนรวมถึงกำรตอบแทนและกำรเห็นคุณค่ำ  
กำรยอมรับ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ 
กำรบริกำรวิชำกำร [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

คุณภำพหลักสูตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกรและนักศึกษำ อย่ำงไรก็ตำมบุคลำกร
สำยวิชำกำรไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ดีหำกปรำศจำกคุณภำพกำรให้บริกำรที่จัดสรรโดยบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ซึ่งบุคลำกรสำยสนับสนุนเหล่ำนี้ คือ บุคลำกรที่บริหำรจัดกำรห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ 
และงำนบริกำรนักศึกษำ ใช้ตำรำงที่ 4.5 เพ่ือก ำหนดจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปีกำรศึกษำ
ล่ำสุด 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันที่อ้างอิง) 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ 

จ านวนทั้งหมด มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลำกรห้องสมุด      
บุคลำกรห้องปฏิบัติกำร      
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ      
บุคลำกรด้ำนงำนบริหำรงำนบุคคล      
บุคลำกรด้ำนงำนบริกำรนักศึกษำ  
(ระบุประเภทงำนบริกำร) 

     

จ านวนทั้งหมด      
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 2.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 
1. มีกำรก ำหนด กำรสื่อสำร และกำรประกำศนโยบำยกำรรับนักศึกษำเข้ำเรียนและเกณฑ์กำรรับ

นักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตรอย่ำงชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีกำรก ำหนดและกำรประเมินกระบวนกำรและเกณฑ์กำรคัดเลือกนักศึกษำ 
3. มีระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ผลกำรศึกษำ และภำระกำรเรียนของนักศึกษำที่เพียงพอ โดยมี 

กำรบันทึก กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ผลกำรศึกษำ และภำระกำรเรียนของนักศึกษำไว้อย่ำงเป็นระบบ โดยมี
กำรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษำและด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องหำกจ ำเป็น 

4. มีกำรจัดกำรให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร กิจกรรมเสริมหลักสูตร กำรแข่งขันของนักศึกษำ และ 
กำรบริกำรสนับสนุนนักศึกษำด้ำนต่ำงๆ เพ่ือปรับปรุงกำรเรียนและควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถใน  
กำรท ำงำน 

5. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนผลส ำเร็จของคุณภำพกำรเรียนรู้ของนักศึกษำนั้น 
ทำงสถำบันควรจัดเตรียมสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ สังคม และจิตใจ ที่สำมำรถสร้ำงเสริมกำรเรียนกำรสอน 
กำรวิจัย รวมถึงสุขสภำวะส่วนบุคคลด้วย 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 – เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีกำรก ำหนด กำรสื่อสำร และกำรประกำศนโยบำยกำรรับนักศึกษำ 

เข้ำเรียนและเกณฑ์กำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตรอย่ำงชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน [1] 

       

8.2 มีกำรก ำหนดและกำรประเมินกระบวนกำรและเกณฑ์ในกำรคัดเลือก
นักศึกษำ [2] 

       

8.3 มีระบบในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ผลกำรศึกษำและภำระกำรเรียนของ
นักศึกษำท่ีเพียงพอ [3] 

       

8.4 มีกำรจัดให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร กิจกรรมเสริมหลักสูตร กำรแข่งขันของ
นักศึกษำ และบริกำรสนับสนุนนักศึกษำด้ำนต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงกำรเรียน
และควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถในกำรท ำงำน [4] 

       

8.5 มีสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ สังคมและจิตใจที่สร้ำงเสริมกำรเรียนกำรสอน 
และกำรวิจัย รวมถึงสุขภำวะส่วนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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คุณภำพของบัณฑิตขึ้นอยู่กับคุณภำพของนักศึกษำที่รับเข้ำเรียน นั่นหมำยควำมว่ำคุณภำพนักศึกษำที่
รับเข้ำมำนั้นเป็นสิ่งส ำคัญกำรรับนักศึกษำ 

- สรุปรำยละเอียดนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้ำในตำรำงที่ 4.6 
- สรุปจ ำนวนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั้งหมด ตำมตำรำงท่ี 4.7 

 
ตารางท่ี 4.6 การรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่ลงทะเบียน 

    
    
    

 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 >ชั้นปีที่ 4 รวม 

       
       
       
       
       

 
2.9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 9 

1. มีทรัพยำกรกำยภำพที่ใช้ด ำเนินกำรหลักสูตร รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ 
เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภำพในกำรใช้ประโยชน์ 
3. มีกำรคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษำได้เหมำะสม 
4. มีกำรติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัยก้ำวหน้ำ 
5. มีกำรติดตั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรและนักศึกษำ 
6. สถำบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้ำงเครือข่ำยที่สำมำรถเข้ำถึงได้ในพ้ืนที่ใน

มหำวิทยำลัย โดยสำมำรถใช้ประโยชน์ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัย  
กำรบริกำรวิชำกำร และกำรบริหำรงำนได้ 
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 7. มีกำรก ำหนดและด ำเนินกำรมำตรำฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย รวมถึง 

กำรได้รับสิทธิ์หรือโอกำสในกำรเข้ำถึงให้แก่ผู้ที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษ 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย 

9 สิ่งอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 2 3 4 5 6 7 
9.1 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยำย 

ห้องเรียน ห้องท ำโครงกำร ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริม
กำรศึกษำและกำรท ำวิจัย [1] 

       

9.2 มีทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมกำรเรียน 
กำรสอน และกำรวิจัย [3, 4] 

       

9.3 มีห้องปฏิบัติกำรและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมกำรเรียน 
กำรสอน และกำรวิจัย [1, 2] 

       

9.4 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศรวมถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอน และกำรวิจัย [1, 5, 6] 

       

9.5 มีกำรก ำหนดและด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพและ
ควำมปลอดภัยและกำรได้รับสิทธิ์หรือโอกำสในกำรเข้ำถึงให้แก่ผู้ที่มีควำม
จ ำเป็นพิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

ข้อก ำหนดเรื่องสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนนั้น ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร นอกจำกนี้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรเรียน
กำรสอนควรจัดให้อยู่ในกรอบของควำมยืดหยุ่น หำกจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับกลุ่มเล็ก ควรจัดสรร
ทรัพยำกรกำรเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบกำรเรียนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทรัพยำกรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและบุคลำกร 
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 2.10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 
1. หลักสูตรได้รับกำรพัฒนำจำกค ำแนะน ำและข้อมูลป้อนกลับจำกบุคลำกรสำยวิชำกำร นักศึกษำ 

ศิษย์เก่ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกภำคอุตสำหกรรม รัฐบำลและองค์กรวิชำชีพต่ำงๆ 
2. มีกระบวนกำรออกแบบและกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร รวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็น

ระยะๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น 
3. มีกำรทบทวนและประเมินกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผล ประเมินผลนักศึกษำอย่ำง

ต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจว่ำกระบวนกำรเหล่ำนั้นสอดคล้องและเป็นไปตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
4. ใช้ผลผลิตที่ได้จำกงำนวิจัยมำส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน 
5. มีกำรประเมินและกำรปรับปรุงคุณภำพงำนบริกำร สนับสนุนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 

(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำรสนเทศและงำนบริกำรนักศึกษำ) 
6. มีระบบและกลไกในกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับ รวมถึงข้อมูลป้อนกลับจำกบุคลำกร นักศึกษำ 

ศิษย์เกำ่ และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ำมำประเมินและปรับปรุงคุณภำพงำน 

 
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย 

10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 
10.1 ใช้ควำมต้องกำรและข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลใน 

กำรออกแบบและกำรพัฒนำหลักสูตร [1] 
       

10.2 สร้ำงกระบวนกำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร และด ำเนินกำรประเมิน
และปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

       

10.3 มีกำรทบทวน ประเมินกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผล ประเมนิผล
นักศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อยืนยันควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมตำมที่
ก ำหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จำกงำนวิจัยมำปรับปรุงกำรเรียนและกำรสอนให้ดีขึ้น [4]        
10.5 มีกำรประเมินและกำรปรับปรุงคุณภำพงำนบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ต่ำงๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำรสนเทศ และ
งำนบริกำรนักศึกษำ) [5] 

       

10.6 มีกำรประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกกำรรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจำกบุคลำกร นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ 
และผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงเป็นระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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 ค าอธิบาย 

กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ หมำยถึง กำรปรับปรุง 

 ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษำ 

 สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนและโอกำสของนักศึกษำ รวมทั้ง 

 คุณภำพของสถำบันหรือหลักสูตร 
กำรส่งเสริมคุณภำพถือเป็นกำรเริ่มต้นวำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรประกัน

คุณภำพและกำรปรับปรุง ซึ่งมีกำรแสวงหำวิธีกำรปรับปรุงและหำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
มีกำรสร้ำงและกำรรักษำควำมมั่นใจและควำมเชื่อถือแก่นักศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ระดับอุดมศึกษำผ่ำนกำรประกันคุณภำพที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมที่ท ำให้มั่นใจว่ำ
หลักสูตรนั้นได้รับกำรออกแบบที่ดี  มีกำรก ำกับดูแลและกำรตรวจสอบเป็นประจ ำเ พ่ือรับประกัน  
ควำมสอดคล้องและคุณภำพที่ใช้ 

กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงหลักสูตรตำมควำมคำดหวัง รวมถึง 
- กำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 
- กำรออกแบบและกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร 
- กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลประเมินผลนักศึกษำ 
- ทรัพยำกรสนับสนุน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และบริกำรต่ำงๆ 
- กำรประยุกต์ใช้งำนวิจัย และ 
- กลไกกำรรับข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
2.11 ผลผลิต 
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 

1. มีกำรก ำหนด ติดตำมและเทียบเคียงคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (เช่น อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
อัตรำของกำรออกกลำงคัน ระยะเวลำโดยเฉลี่ยในกำรเรียนจบกำรศึกษำ กำรมีงำนท ำ ฯลฯ) นอกจำกนั้น
หลักสูตรควรบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อ 
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 

2. มีกำรก ำหนด ติดตำมและเทียบเคียงสมรรถนะในกำรท ำงำนวิจัยของนักศึกษำและงำนวิจัยเหล่ำนั้น
ต้องตรงตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. มีกำรก ำหนด ติดตำมและเทียบเคียงระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ  
นำยจ้ำง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภำพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่ำนี้มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของ
หลักสูตรและบัณฑิต 
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 เกณฑ์คุณภาพที่ 11 – เกณฑ์ย่อย 

11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 
11.1 มีกำรก ำหนด ติดตำมและเทียบเคียงอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำและอัตรำ

ของกำรออกกลำงคันเพื่อใช้ในกำรปรับปรุง [1] 
       

11.2 มีกำรก ำหนด ติดตำมและเทียบเคียงระยะเวลำโดยเฉลี่ยในกำรเรียนจบ
กำรศึกษำเพื่อใช้ในกำรปรับปรุง [1] 

       

11.3 กำรก ำหนด ติดตำมและเทียบเคียงกำรได้งำนท ำของบัณฑิตเพื่อใช้ใน 
กำรปรับปรุง [1] 

       

11.4 กำรก ำหนด ติดตำมและเทียบเคียงประเภทและปริมำณของกำรท ำวิจัยของ
นักศึกษำเพื่อใช้ในกำรปรับปรุง [2] 

       

11.5 กำรก ำหนด ติดตำมและเทียบเคียงระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเพื่อใช้ในกำรปรับปรุง [3] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

ค าอธิบาย 
ในกำรประเมินระบบกำรประกันคุณภำพนั้น สถำบันกำรศึกษำไม่เพียงแต่ประเมินคุณภำพของ

กระบวนกำรเท่ำนั้น ต้องประเมินคุณภำพของผลผลิตและคุณภำพของบัณฑิตด้วย ในกำรประเมินคุณภำพของ
บัณฑิตนั้น สถำบันกำรศึกษำควรติดตำมผลสัมฤทธิ์ของผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำและ
อัตรำของกำรออกกลำงคัน ระยะเวลำโดยเฉลี่ยในกำรเรียนจบกำรศึกษำ และกำรได้งำนท ำของบัณฑิต ทั้งนี้
งำนวิจัยก็ถือได้ว่ำเป็นผลผลิตที่ส ำคัญของกระบวนกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ ประเภทงำนวิจัยของนักศึกษำ 
ควรเป็นงำนวิจัยที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลังจำกวิเครำะห์ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรและผลผลิตแล้ว สถำบันกำรศึกษำควรวิเครำะห์  
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมินระดับควำมพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่รวบรวมได้ควรน ำมำวิเครำะห์และเทียบเคียงเพ่ือน ำไปปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร 
คุณภำพของกำรปฏิบัติงำนรวมถึงคุณภำพของระบบประกันคุณภำพ 
 
อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  

ตำรำงที่ 4.8 เป็นตำรำงข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำและอัตรำของกำรออกกลำงคันของ
นักศึกษำ 5 ชั้นปีล่ำสุด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.8 อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (5 ชั้นปีล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
 

(ชัน้ปี) 
 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาท่ีจบ 
ปริญญาภายใน 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 
ระหว่างการศึกษา 

3 ปี 4 ปี มากกว่า 4 ปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4ขึ้นไป 
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ระ
ดับ

หล
ักสู

ตร
 กำรประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ AUN – QA จะมีเกณฑ์กำรวัด 7 ระดับ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยและ 

ผู้ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบวัดระดับคุณภำพว่ำมีควำมก้ำวหน้ำมำกน้อยถึงระดับใด โดยใช้
เกณฑ์ 7 ระดับ ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 
คะแนน ค าอธิบาย 

1 คุณภำพไม่เพียงพออย่ำงชัดเจน 
ไม่ปรำกฏผลกำรด ำเนินกำร ไม่มีเอกสำร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐำนที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
คุณภำพไม่เพียงพออย่ำงชัดเจน จ ำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำอย่ำงเร่งด่วน 

2 คุณภำพไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุง 
มีกำรวำงแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด ำเนินกำร เนื่องจำกมีข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนไม่เพียงพอใน 
กำรด ำเนินกำร จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำ 

3 คุณภำพไม่เพียงพอ แต่มีกำรปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนำเพียงเล็กน้อยสำมำรถท ำให้มีคุณภำพ
เพียงพอได ้
มีเอกสำรแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อกำรปฏิบัติ หรือมีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ  
พบแนวทำงกำรพัฒนำบ้ำง มีหลักฐำน เอกสำรบ้ำง แต่ขำดควำมชัดเจน ผลกำรด ำเนินงำนยังไม่
สมบูรณ์ในบำงผลลัพธ์ 

4 มีคุณภำพของกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำมเกณฑ์ 
มีเอกสำร และหลักฐำนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตำมท่ีคำดหวัง 

5 มีคุณภำพของกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรดีกว่ำเกณฑ์ 
มีเอกสำรและหลักฐำนชัดเจนที่แสดงถึงกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพดีกว่ำเกณฑ์ส่งผลให้
เกิดผลดีในกำรพัฒนำระบบ 

6 เป็นตัวอย่ำงของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสำร หลักฐำนสนับสนุนที่ดีตำมเกณฑ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรที่ดี และ
มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินกำรในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยมเป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน ำ 
มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์อย่ำงมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวก
ให้เห็นอย่ำงชัดเจน ซึ่งผลงำนกำรด ำเนินงำนสำมำรถน ำไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน ำได้ 
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คณ
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ ในระดับคณะ 
จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.1  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  
 

ผลลัพธ์ ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์ ได้แก ่
-การวัดผล CEFR (B1) ก าหนดให้
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ หรือ 
-การวัดผล ARU test ก าหนดให้
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ  

1.7 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั 
 

ผลลัพธ์ ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า 
หรือตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์นวตักรรม 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษามีส่วนร่วม/สร้างสรรค์
นวัตกรรมทีร่้อยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของจ านวน
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด ที่ร้อยละ 30  

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ไดร้บัการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบรกิารวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนชุมชน
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
เท่ากับร้อยละ 20 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน ตลอดจนการส่งเสริมมรรถนะ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และการมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนท่ีได้ = 

 
 
หมายเหตุ  

1. หลักสูตรที่ ได้ รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมต้่องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถว้น 

2. ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ำมำค ำนวณทั้งตัวตั้ง
และตัวหำร 

3. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมี
นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
 
  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

หมายเหตุ  
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับตามเกณฑ ์สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้          

ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด า เนินการทั้ ง โดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน  
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) หรือเทียบเคียง
มาตรฐานอ่ืนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อน
ส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2563 (ARU Test) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้  

1) ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าสอบ และผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าสอบ และผ่านเกณฑ์ ARU Test 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

โดยนักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ในปีท่ีประเมิน 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) หรือ
เทียบเคียงมาตรฐานอื่นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรปีีสุดท้ายที่เข้าสอบ และผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) 
หรือเทียบเคยีงมาตรฐานอื่นตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา x 100 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดท้ายที่เข้าสอบ และผ่านเกณฑ์การวดัผล CEFR (B1) 
หรือเทียบเคยีงมาตรฐานอื่นตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
x 5 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดท้ายที่เข้าสอบ และผ่านเกณฑ์การวดัผล CEFR (B1) 
หรือเทียบเคยีงมาตรฐานอื่นตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 
หมายเหตุ :  

1. ผลการวัดสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยสามารถ
เทียบเคียงผลกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  (the Common European 
framework of Reference for Languages: CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ.2563 (ARU Test) 

2. ส าหรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ให้ใช้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
เข้าสอบ เนื่องจากเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย
ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปีการศึกษา จึงไม่สามารถเข้าสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรู้ และทักษะ

ในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา 
การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญา
ตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ  
โดยนักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดในปีท่ีประเมิน 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค่าร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 

จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรปีีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า  
หรือตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด   

x 100 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 
x 5 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสีุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือ

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 
หมายเหตุ : ส าหรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์  หลักสูตร 5 ปี ให้ใช้นักศึกษาชั้นปีที่  4 เป็น

กลุ่มเป้าหมายในการเข้าสอบ เนื่องจากเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
ซึ่งเป็นปีสุดท้ายต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปีการศึกษา จึงไม่สามารถเข้าสอบทักษะด้านดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 
หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 
  
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 
จ านวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม  

x 5 
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน เช่น หนังสือรับรอง ภาพถ่าย 
ชิ้นงาน (นวัตกรรม) สื่อวีดิทัศน์ ฯลฯ 

2. การมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล  
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
4. การบูรณาการร่วมกันของหลักสูตรในการสร้างนวัตกรรมให้ค านึงถึงศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน

อย่างเหมาะสม 
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องค์ประกอบที่ 2   การวจัิย 
 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น สถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ ใหม่หรือประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่ง เสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting  Professor) 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
7. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

128   คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562  

ระ
ดับ

คณ
ะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
x 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ได้แก ่
  ผลงานวชิาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 



 

132   คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562  

ระ
ดับ

คณ
ะ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร ์
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 

 
หมายเหตุ 

1. การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดนับตามปีปฏิทินที่รับการประเมิน ทั้งนี้ผลงานวิขาการของอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อสามารถน ามานับได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรอืงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย 

งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชนต์่อชุมชนในปีท่ีประเมิน 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่แล้วเสร็จในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  

ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน ์
ต่อชุมชนในปีท่ีประเมิน 

x 5 
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์

ต่อชุมชนของคณะ ที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ 
1. ตัวตั้ง ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในปีที่

ประเมิน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่แล้วเสร็จในปีใดก็ได้ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนในปีที่ประเมิน  

2. ตัวหาร จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ที่แล้วเสร็จใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ที่แล้ว
เสร็จเป็นฉบับสมบูรณ์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ก่อนปีที่ประเมิน) เช่น คณะ/มหาวิทยาลัยรับการประเมินใน
ปีการศึกษา 2563 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จะหมายถึง ปี พ.ศ. 2562 
เท่านั้น  
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3. นับจ านวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนตาม            
ปีปฏิทินที่ประเมิน  

4. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณี
ต่างชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม  

5. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการ
ประเมินในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 

6. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต้องมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน เช่น หนังสือ
รับรอง ภาพถ่าย ชิ้นงาน สื่อวีดิทัศน์ ฯลฯ 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งพึงมี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่
ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการติดตาม 
ก ากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่

สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

2. จัดท าแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่น
ของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์  ที่มีการก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

3. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 

5. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

6. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่3.2  ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาไว้ในแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม การจัดท าแผนด้านการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมจึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม  

 
 

x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

x 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

หมายเหตุ : จ านวนชุมชนเป้าหมาย นับจากแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคม ตามปีงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
เฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่ 
การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. อาจารย์ในคณะมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มกีารจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
หลักสูตร 

2. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน  

3. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
4. มีการน าผลประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานอย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธงานตามกิจหลัก แต่ละคณะจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้ง 
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็น
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการด้านการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ 
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประ เมิน
คุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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บทที่ 6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่
ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 20 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6.1 จ าแนกตัวบ่งช้ีและแนวทางการประเมินตามองค์ประกอบ ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง          
ทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษามีส่วนร่วม/สร้างสรรค์
นวัตกรรมทีร่้อยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ  

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนของจ านวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
ที่ร้อยละ 30  

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนด้านการบริการวิชาการเพื่อการ
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
 พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 
ร้อยละ 20 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลลัพธ์ จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลยั 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร  
ที่สถาบันรับผิดชอบ  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรอง
ตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
  

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 =  
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการ
ส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บาง
สาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (นับตามเกณฑ์ สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท า งานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด า เนินการทั้ ง โดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล  

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
ด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง  
ในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ARU Test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ  
1.ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ในปีที่

ประเมิน 
2. ส าหรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ให้ใช้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ

เข้าสอบ เนื่องจากเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย
ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปีการศึกษา จึงไม่สามารถเข้าสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร 
ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง  
ในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ  

1. ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ในปีที่
ประเมิน 

2. ส าหรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ให้ใช้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
เข้าสอบ เนื่องจากเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย
ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปีการศึกษา จึงไม่สามารถเข้าสอบทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยได้
ตามเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ตามกรอบผลลัพธ์มาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตร  
จึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นงานที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เท่ากับค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

 
หมายเหตุ : ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ เป็นผลรวมคะแนนประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระดับคณะ 
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องค์ประกอบที่ 2   การวจัิย 
 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = 
 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = 
 ผลรวมของผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย 

งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในปีท่ีประเมิน 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่แล้วเสร็จในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในปทีี่ประเมิน 

x 5 
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของ

มหาวิทยาลยั ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. ตัวตั้ง ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนในปีที่
ประเมิน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่แล้วเสร็จในปีใดก็ได้ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนในปีที่ประเมิน  

2. ตัวหาร จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ที่แล้วเสร็จใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมาทั้งหมด หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ที่แล้ว
เสร็จเป็นฉบับสมบูรณ์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ก่อนปีที่ประเมิน) เช่น คณะ/มหาวิทยาลัยรับการประเมินใน
ปีการศึกษา 2563 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จะหมายถึง ปี พ.ศ. 2562 
เท่านั้น  
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3. นับจ านวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ตามปีปฏิทินที่ประเมิน  

4. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณี
ต่างชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม  

5. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการ
ประเมินในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 

6. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต้องมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน เช่น หนังสือ
รับรอง ภาพถ่าย ชิ้นงาน สื่อวีดิทัศน์ ฯลฯ 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่

สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

2. จัดท าแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่น
ของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ  

3. ด าเนินการตามแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ที่ก าหนดไว้
ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

4. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ

ร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2  ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายการ
พัฒนาไว้ในแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม การจัดท าแผนด้านการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมจึงต้องศึกษาความต้องการของชุมชนเป้าหมายและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

x 5 
ร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องตามแผนด้านการบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ :  จ านวนชุมชนเปา้หมาย นับจากแผนตามแผนแผนด้านการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชน หรือสังคม ตามปีงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
เฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่ 
การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

4. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
7. มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  
8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 – 8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม หรือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
มีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
หมายเหตุ 

ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่างเป็น
ระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวนองค์ความรู้ 

2 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

3 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

4 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

5 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

6 เรื่อง 
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องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ 
การท างาน  

2. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1  
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามข้อ 1  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมี 
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เ พ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึง  
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น  คล่องตัว โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการด้านการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ  
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์  บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด า เนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงาน 
ในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

 

หมายเหตุ  
คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมา
ค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
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มห
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ิทย
าล

ัย 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.4  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และหน่วยงานในสถาบัน โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562   175 

บทที่ 7 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง

ให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั ้นต่่าที ่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู ่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น 
หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพ่ือน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันโดย
มหาวิทยาลัยต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ
เป็นระยะๆ  โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/บริหาร/ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว 
เพ่ือน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผล
ให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
ประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ส่วนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ที่คณะกรรมการ
จัดท่ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท่าขึ้น 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก
ของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร 

1.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส่านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ปี พ.ศ.2557 มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา    
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนิการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ่านวน
เกณฑ์ข้ึนอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น”ไม่ได้
มาตรฐาน” และมีค่าคะแนน “เป็นศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตาม
ภาพต่อไปนี้ 

 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 
 13 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง    หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00 หมายถึง    หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 
       คะแนนที่ได้ ดังนี้ 

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

  
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/ สถาบัน 

ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบโดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7.1 องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

องค์ประกอบระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน /  ไมผ่่านการประเมิน หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 2.1, 
2.2 

  

3 3 3.1, 3.2, 
3.3 

 -   

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

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
ตารางที่ 7.2 มาตรฐานการศึกษา 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 9 - 3.1, 3.2, 5.1, 
5.3, 6.1 

2.1, 2.2 
3.3, 5.4 

  

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

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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1.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 
  มีเกณฑ์การพิจารณาจ่านวน 11 ข้อ แต่ละข้อจะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ และก่อนการประเมิน
ด้วยเกณฑ์ AUN – QA หลักสูตรจะต้องประเมินองค์ประกอบ การก่ากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้อง
ด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ่านวนเกณฑ์ข้ึนอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” มีค่าคะแนน  “เป็นศูนย์” หากหลักสูตรนั้นผลการ
ด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ต่อไป 
 
ตารางที่ 7.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN–QA ของมหาวิทยาลัย 11 ข้อ 

เกณฑ์
ที่ 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1 ไม่เพียงพอต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2 ไม่เพียงพอจ าเป็นต้องปรับปรุง 
3 ไม่เพียงพอต้องปรับปรุง 
4 เพียงพอตามความคาดหมาย 
5 ดีกว่าความคาดหมาย 
6 ดีมากเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ 
7 ดีเยีย่มเทียบเท่าระดับสากล 

1 3 - 1.1, 1.2, 1.3 -   
2 3 - 2.1, 2.2, 2.3 -   
3 3 - 3.1, 3.2, 3.3 -   
4 3 - 4.1, 4.2, 4.3 -   
5 5 - 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 -   
6 7 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 

6.6, 6.7 
- -   

7 5 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 - -   
8 5 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 - -   
9 5 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 - -   
10 6 - 10.1. 10.2, 10.3, 10.4, 

10.5, 10.6 
-   

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

11.5 

  

รวม 50 22 23 5   
ผลการประเมิน      
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เกณฑ์ 1 - เกณฑ์ที่ 11 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
  2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย
น่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7.4  องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

องค์ประกอบระดับคณะ 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2, 1.3 1.4, 1.5 
 

1.1, 
1.6, 

1.7,1.8 

  

2 4 2.2 2.1 2.3, 
2.4 

  

3 2 - 3.1 3.2   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1, 5.2, 

5.3 
-   

รวม 18 3 8 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
ตารางที่ 7.5 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 8 1.2, 1.3 1.4, 1.5 
 

1.1, 1.6, 
1.7, 1.8 

  

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

รวม 18 3 8 7   
ผลการประเมิน      

    

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับมหาวิทยาลัย 
การประเมินระดับมหาวิทยาลัยจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน 4 พันธกิจ 

รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.6 องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาในตามองค์ประกอบ

ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 8 1.2, 1.3 1.4, 1.5 
1.6, 1.7 

1.1, 1.8   

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

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางที่ 7.7 มาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด่าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด่าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด่าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2, 1.3 1.4, 1.5 
1.6, 1.7 

1.1, 1.8   

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

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 -  มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก ก 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์
ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลกัสูตรที่เปิดสอน และสอดคล้อง
กับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด
ในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสมเช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
ความพร้อมด้านสุขภาพและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ  

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานท่ีน าไปสู่
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเรียนรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา

ศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือส าเรจ็

การศึกษาช้า ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและผู้ ให้ค าปรึกษาการท า
วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่เสนอความต้องการ

ของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง 

(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้

สาระความรู้ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี visiting professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งเสริมนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

1 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตัวเอง มีศักยภาพการวิจัยที่

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
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ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใ์ห้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังด้าน

อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วม
ของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกการบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลด
อัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับ
อาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมีการบริหาร
จัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์เกิน กรณีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระ
งานเพื่อให้อาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียนที่โปร่งใสชัดเจนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนไดพ้ัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงประมาณการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลคุณภาพ

ของบัณฑิต 
17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนในหลักสูตร

ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการสอน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร 
3 จ านวนอาจารยเ์พียงพอในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนใน

สิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 เนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษา
ของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรยีนการสอนครอบคลมุสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกลมี

การควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอนการประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
12 การจัดรายวิชาที่เน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษา

ทั่วไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดใน

รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคุม ครบถ้วน 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความท่ีซับซ้อน ที่จุดเน้น 
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ

หลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคณุสมบัตเิหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับ
อาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก ากบัมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรม
การเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

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

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิบัติสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้

ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/

ผู้ประกอบการการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้า

โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเติมประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การ

ประกอบอาชีพ 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง 

อ่าน เรียนทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสื่อสาร เครือข่ายทางสังคม online learning 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่
ผลงาน) 
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18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning 
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน) 
22 มีการประมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาให้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏบิัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหา

เป็นฐานการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐาน 
32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อ ให้นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ต่อ

ภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. 

รับรองและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุน

สนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
การประเมินผู้เรียน 

1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี  ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยการใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสัง เกตพฤติกรรมนักศึกษาการวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาการและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์

ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้
และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่

นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน 
การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam  ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธแ์ละการสอบป้องกัน ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ได้ 
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่

เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ
หรือรับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.4  
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7 มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่มีที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนนุทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 

วารสารวิชาการ เพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3 การจัดพื้นที่/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ

ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความคาดหวังสูงกว่า
ข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย 
8 มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าได้สะดวกในการท าวิจัย 
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารย์และนกัศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ข 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 

เพิ่มเตมินิยามศัพท์ ค าว่า 
“แนวโน้ม (Trends)” โดยใช้
นิยามกับที่ปรากฎในหนังสือเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ฉบับปี 
2528 -2561 

“แนวโน้ม (Trends)” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและ
อัตราเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการ
ในแต่ละช่วงแนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไป 
การแสดงแนวโน้มได้จุดข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าดาดการณ์) ทั้งนี้
ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจุดข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง 
ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลากระบวนการที่น าเสนอ หากรอบ
เวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจมีช่วงเวลานาน จึงจะ
ทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน” 

แนวทางการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการ เป็น
ประจ าทุกป ี

หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็น
คนก้าวทันสมัยของหลักสูตรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 

แนวทางการด าเนินการ กรณี
หลักสตูรที่ขอปิดด าเนินการหรือ
งดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียน หรือหลักสตูรทีผ่่าน
ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัแล้วแต่ สกอ. ยังไม่
พิจารณาให้การรับทราบ 

 กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้
หน่วยสังกัด รับทราบ หกาหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสรู
ดังกล่าวยังมีหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่า
นักศึกษาคนสุดท้ายจะจบการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยยังต้องด าเนินการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะตัวมีการด าเนินการ เพื่อน าผล
ที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอื่นๆ 
ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ ทั้งนี้การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการ
ด าเนินงานของหลักสูตร คณะหรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเฉพาะตัวบ่งช้ี การด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้
คิดเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการประเมินและด าเนินการผ่านระบบ CHE QA Online 

 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และด าเนินการรับ
นักศึกษาแล้ว แต่ สกอ.ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรด้วย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

วิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่ก าหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็นส่วนของ
หลักสูตร ดังนั้นต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปแยกเป็นอีกหนึง่
หลักสูตร 
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ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 
หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งช้ี 
การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรที่เป็นตัวบ่งช้ีกระบวนการ 
(3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 
6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้น
กระบวนการผู้ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ให้ยึดหลักการ คือ หาควรก าหนดให้ผลลัพธ์ซึ่ งแสดงคุณภาพที่ต้องการจา
กระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการ
ทบทวน/ประเมิน/ศึกษาผลการด าเนินงานท่ีเป็นผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้
ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ: ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมพิจารณาแต่
ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็น
รูปธรรม) 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
การนับจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา” 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 11/2558 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตรฯ ในการ
ตีความหมายค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หาก
ได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการใน
ระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวฒุิ
ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณา
การแบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  
* กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การ
ท างานวิจัยด้วย 

ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ใน ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 ข้อ 10.1 ระบุว่า “อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทางกฎหมาย 
สภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นหาก
มหาวิทยาลัยเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเป็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้อาจารย์
ประจ า 1 คน จะดูนักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน 
และการขยายจ านวนนึกศึกษาในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่าน้ัน ไม่นับ
รวมการค้นคว้าอิสระ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562    199 

ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 

 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 
คน 

 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 

 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นบัเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนรายวิชา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น 

การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ี
ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและกรเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ใกนากรประชุมครั้งที่ 7/2558 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12  (การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ใน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็นเง่ือนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” 
หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน 

 การก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิขอให้ยึดตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า 
“ให้ถือว่าตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 
เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่ งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน ผลรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตรตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้
แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนด
ตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สมารถกระท าได ้กรณีหลักสูตรมกีารปรบัตัวบ่งช้ีใหม่ ให้น าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ มหาวิทยาลัยต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ด้วยแม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก้ตามโดยน าผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในรองที่ผ่านมาใช้ประการประเมิน 

 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  

 ในกรณีที่บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การ
ประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว 
สามารถอนุโลมให้ไปใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มี
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ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 
นักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษา
ไทยจ านวน 10 คนเป็นฐานท่ี 100% 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา 
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ได้รบั
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่
ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวาสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการ
ตอบรับ (Accepted) 

 กรณีวารสารทางวิชการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานางการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการและให้ความเห็นชอบแล้วมหาวิทยาลัยต้องแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพ์ใน
วารสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึงวันที่ 20 
ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่งานท า 

กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 แบะ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดู

เจตนารมณ์ของหลักสูตรว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุ
ถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มี
นัยส าคัญ ไม่ได้เน้นท่ีปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน 

 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
และ 3.2 

 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วย
จ านวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต 
การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นท่ีมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 

 การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น ตัวอย่างการค านวณ
หลักสูตร 4 ปี 
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X 100 

ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 
                                                                                                                                        

ปีการศึกษา จ านวน
รับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษา           
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออก สะสม

จนถึงสิ้นปีการศึกษา 
2562  

  
2560 2561 2562  

2557  X    
2558   X   
2559    X  

    
 อัตราการส าเร็จการศึกษา   =              
                                                 
 
อัตราการคงอยู่                =       ( - )  X 100 
                                                

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนา อาจารย์ - การนับ ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น  

 กรณผีลงานวิจัยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการให้ดูจาก
รายชื่อผู้วิจัยที่ปรากฏในสญัญาว่าจ้าง 

 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มรีายชื่อ ณ วันสิน้สุด                 
ปีการศึกษานั้น ๆ โดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีใช้อาจารย์ประจ า
หลักสตูรชุดเดียวกันการนบัผลงานวิชการสามารถนับได้ทั้ง 2 หลักสูตร 

 กรณผีลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่อยู่คนละคณะ/สถาบัน ให้พิจารณา
ดังนี ้
- ในระดับหลักสูตร ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ท า

หน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะนั้น ระดับ

สถาบันให้เป็นผลงานเดียว แต่ถ้าคนละสถาบันก็นับตามสถาบันท่ีสังกัดของ
คนทุกคน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ท าหน้าที่ประจ าหลักสูตร เป็นการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับ
อาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ ในตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
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ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระรายวิชาใน
หลักสตูร 

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานหรือไม่ควรดูที่เนื้อหาสระรายชิชาที่เปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอน 
และกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

ประเด็นการบูรณาการบริการทางวิชาการทางสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการ
เดียวกับท่ีอยู่ในแผนบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกดิผล
การเรียนรู้ บรรลุตามเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพิ่มเติมไว้ดังนี้ ข้อ 2 ระบุว่า 
“กรณีที่มหาวิทยาลัยจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในลักษณะอื่น มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของมหาวิทยาลัยนั้นๆ 
ได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7” ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสามารถ
ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้การติดตามประเมิน 
และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละ
หลักสูตรตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
เสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมี
ความประสงค์ก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการ
ปรับตัวบ่งช้ีใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ค าว่า “อาจารย์
ใหม่” ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ 
แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าท่ีมาจากหลักสูตร/ ภาควิชาอื่นถือว่าเป็นอาจารย์ใหม ่
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ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 

 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้
แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้อง
พิจารณาสิ่งสนับสนุนท่ัวไป เช่น ห้องเรียน LCD เป็นต้น 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามา
ค านวณ ท้ังตัวตั้งตัวหาร 

 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นสูตรที่ขอปิดด าเนินการ
แล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดย
เฉพาะตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไก
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

ในการประเมินเกณฑ์ ข้อ 5 -6 ถ้ามีระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะก็ไม่ต้องท าอีก แต่
ควรเขียนว่าคณะท าอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสร้างสรรค ์

ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วน ามาค านวณเป็นคะแนน
เฉลี่ย 

 กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจ านวนคณะ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

 ค าว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือใน
โครงการก็ได้ แต่ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการด าเนินงานโดยมีการบูรณา
การกับงานอ่ืน ๆ และมีการวางแผนหรือมีแนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรมของไทยและ
ท้องถิ่นไทย 

 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้
ดูตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการด าเนินกิจการด าเนิน
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม 

 ช้ินงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติไม่ได้หมายความว่าเป็น “การสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ” 
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ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพ่ิมเติม 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของ
คณะ/สถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

 ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่สะท้อนจากการฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์
แล้วว่าได้มีการกระท าเช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

 ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้
พิจารณาจากภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่ง
เจตนารมณ์ของเกณฑ์ข้อนี้คือ เพื่อประเมินมาตรฐานการที่ได้ด าเนินการตาม
แผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร ต่อระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก 
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ภาคผนวก ค 
ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภาพ AUN – QA 

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

1 
1.1 
1.2 
1.3 

2..1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.2 
4.3 

5.1 
5.3 

6.4 - - - 
10.1 
10.3 

11.5 

2 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

4.2 
5.1 
5.2 
5.3 

6.4 - 8.4 - - 11.5 

3 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 

6.4 - - - 
10.2 
10.3 

11.5 

4 
1.1 
1.2 

2..1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

 
5.1 

 
6.4 - 8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.3 11.5 

5 
1.1 
1.2 

 
2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.4 - 

 
8.3 
8.4 
8.5 

- 10.3 11.5 

6 
1.1 
1.2 
1.3 

2.3 
3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 

- 
8.3 
8.4 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.1 
10.3 
10.4 
10.6 

11.4 
11.5 

7 - - - - - - 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

 
10.1 
10.5 
10.6 

11.5 

8 - 2.3 - 
4.1 
4.2 
4.3 

5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.4 
7.3 
7.4 

 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

11.4 
11.5 

9 - - - 

 
4.2 
4.3 

 

- 6.7 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

11.4 
11.6 

10 1.3 - 
3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.7 7.3 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

11.5 

11 1.3 2.3 3.3 
4.2 
4.3 

5.2 
5.4 
5.5 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

 

8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  

1.1     อธิการบดี          ประธานกรรมการ 
1.2    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
1.3    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร     กรรมการ 
1.4    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน    กรรมการ 
1.5    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 
1.6    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
1.7    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น   กรรมการ 
1.8    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย    กรรมการ 
1.9    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ      กรรมการ 
1.10  คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 
1.11  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
1.12  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ 
1.13  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
1.14  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      กรรมการ 
1.15  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
1.16  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ  
1.17  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
1.18  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
1.19  นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ           กรรมการและเลขานุการ 

   

2. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล ประธานกรรมการ 
2.2 อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย กรรมการ 
2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต   เจิมรอด กรรมการ 
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการ 
2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ กันอ่ า กรรมการ 
2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการ 
2.7 อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ กรรมการ 
2.8 อาจารย์ ดร.เมธารัตน์  จันตะนี กรรมการ 
2.9 นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย กรรมการ 
2.10 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการ 
2.11 นายภูรุจ จันทร์สว่าง กรรมการ 

ภาคผนวก ซ 
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2.12 นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม กรรมการและเลขานุการ 
2.13 นางสาววิภา การภักดี กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
3.2 รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3.3 รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กรรมการ 

3.4 รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ 

กรรมการ 

3.5 รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการ 

3.6 รองผู้อ านวยการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
3.7 รองผู้อ านวยการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
3.8 รองผู้อ านวยการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการ 

3.9 รองผู้อ านวยการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

กรรมการ 

3.10 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
3.11 หัวหน้าส านักงานคณบดี/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ 
กรรมการ 

3.12 หัวหน้าส านักงานคณบดี/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กรรมการ 

3.13 หัวหน้าส านักงานคณบดี/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

3.14 หัวหน้าส านักงานคณบดี/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการ 

3.15 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการ 

3.16 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
สถาบันอยุธยาศึกษา 

กรรมการ 

3.17 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

3.18 รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

กรรมการ 

3.19 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบายและแผน 

กรรมการ 
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3.20 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองบริการการศึกษา 

กรรมการ 

3.21 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

กรรมการ 

3.22 ผู้อ านวยการกองกลาง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองกลาง 

กรรมการ 

3.23 เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและ
การศึกษานานาชาติ 

กรรมการ 

3.24 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
 



 


