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ค าน า 

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล  

ทั้งนีร้ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามระบบ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษา ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคต ที่ตลาดแรงงานต้องการ ตลอดจนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ดําเนินการทบทวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  
2561 และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของอุดมศึกษา เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงได้จัดพิมพ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้น เพ่ือให้
คณะและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ซึ่งเนื้อหาจะ
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับหลักสูตร 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิผล และนําไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง อันจะ
เป็นกลไกสําคัญสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของอุดมศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 
สํานักงานประกันคุณภาพ 
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บทที่ 1  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลาย ประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่ง
ดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการ แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความ เป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความ โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่ งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตใน
แต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

10) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น โดยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสั งคมและสามารถตรวจสอบได้  เ พ่ือให้บรรลุ เป้ าหมายสํ าคัญ คือ  
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 1.2 วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ 
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย ( targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ทีต่ั้ง ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ 
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็น 
สําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดย สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้อง ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 
ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 
2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและ 

แก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ้ําซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
และ มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้ง
การพัฒนาฐาน ราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตใน
ชนบท ท้องถิ่นและ ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ 
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดี
ขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกัน
คุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
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คุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดั งกล่ าว  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี  2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมกําลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับ
การดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม 
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขา วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนา ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจําแนกได้เป็น 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ
ทํา วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นําทาง
ความคิดของ ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็น แผนแม่บทหลักใน
การพัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น มีหลักการสําคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มี
ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักใน
ภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ ดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้
วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ในสังคม” ของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์
และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในด้านต่างๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและ
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ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท และมีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการ
การศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับ สภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวัง ให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนอง การพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้าน
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ใน
การจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิด การสูญ
เปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ ในขั้นตอนการกําหนดสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ข้างต้นซึ่งประกอบด้วย 
เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์นั้น จะเน้นให้ความสําคัญในการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กับทิศทางที่จะพัฒนา
การศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านความม่ันคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งหมด ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งของคนภายในประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเมือง ปัญหาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางอันเนื่องมาจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาคุณภาพแรงงาน โครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขต
เศรษฐกิจอาเซียน การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปสู่สังคมดิจิทัล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) 
อํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มาตรา 44) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมทั้งใช้ผลการประเมินของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ผ่านมา การตรวจสอบสถานภาพด้านต่างๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคต
มาใช้ในการร่วมวิเคราะห์ สําหรับการนําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ไปสู่การปฏิบัติ(Implement) จะเน้นให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ไปสู่ 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไข ที่
สําคัญคือการกําหนดเจ้าภาพหลักผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดของแผนฯ และใช้กลไกการกํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดํ า เนินงานตามตัวชี้ วัด  โดยคณะกรรมการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สําหรับการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการในระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ นั้น จะมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นกลไกหลักในการประสานงานร่วมกับ
ภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาคประชาสังคมอันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
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ศาสนา และ สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายประชารัฐ ทั้งนี้ ในการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนพัฒนาการศึกษาฯ เมื่อได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่สะท้อนผลการดําเนินงานจริงในแต่ละ
ตัวชี้วัดและนํามาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ จะสามารถประเมิน
ความสําเร็จ ทั้งในภาพรวมของแผนพัฒนาการศึกษาฯ และสามารถประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์โดยจะมี
การประเมิน ในช่วงระยะครึ่งแผนฯ ก่อน (ประมาณปี 2562) เพ่ือทําการพิจารณาทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และแนวทางการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงทําการประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะ
ของแผนพัฒนาการศึกษาฯ อีกครั้ง ในปี 2564 เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการวิเคราะห์จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ต่อไป 
 
2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา 

 ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2561 เรื่องมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่ต้องการ พัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธํารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ
เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคม เป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้  ผู้เรียนรู้  ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทําหน้าที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้
เสนอระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้ มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง
ต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศทบวง มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธี การประกันคุณภาพ
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึง
สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ.2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2545 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  แทนฉบับ
เดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับ
ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาทําหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือ
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา 
โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง นอกจากน  ้ี
ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability) 
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
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มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 
33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการทํางานที่เริ่มต้น
จากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สําคัญใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่ง
สามารถส่งเสริมและนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน 
กํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเป็นนโยบายของ กก. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ื อ
ไม่ให้เป็นการทํางานซ้ําซ้อนเกินความจําเป็นหรือสร้างภาระการทํางานของหน่วยงาน 
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 3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานที่เป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
 กําหนดตัวบ่งชี้ เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงาน
ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 
คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 
 2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นําไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกํากับดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการ
วิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสําคัญ ส่วนพันธ
กิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธ
กิจหลักของการอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 
ถึงบทที่ที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานําไป
เป็นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมิ น
คุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาเน้นที่ปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายในตัวบ่งชี้ที่
เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่
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จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ 
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับคณะและ
สถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือ
กํากับการดําเนินงาน แต่ที่สําคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกระดับ 
 3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมู ลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระดับสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัย
สําคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ดําเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 5 ที่ว่า
ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กําหนด  พันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้ เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
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หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
จําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึง
ต้องดูแลทั้งปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่ง
ต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 
1.2 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมอืงและ

พลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจัดการศกึษา 

มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสร้างสังคมแหง่การ

เรียนรู้/สังคมแหง่ความรู้ 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร 

จัดการอุดมศกึษา 

มาตรฐานดา้นการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแหง่การเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตต้ัวบ่งช้ีตามพันธกิจของอุดมศกึษา 

และการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษากับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จําเป็นต้องจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ 
ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ
ต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่
แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การดําเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏบัิตงิาน

ของสถาบัน 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

รายงานประจ าปี 
การตรวจ

เยี่ยม 

รายงานผล

การ

ประเมิน

การ

ตดิตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ ติดตามตรวจสอบ

โดยต้นสังกัดทกุ 3 ป ี

ข้อมูลป้อนกลับ 



 20  

 

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบัน
ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่
รอบท่ีสี่ (2558-2562) 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานใน
ทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน 
ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
ภายใต้หลักการสําคัญคือไม่เป็นภาระซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์
การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและท่ีแยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่
เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการทํางานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็น
ตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ.2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก 
โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะ
ปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
นําตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ  สมศ.มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และ



 21  

 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติ ของระบบประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่าง
จากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค1 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่
เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่ (พ.ศ.2561-2565) 
 ในปี พ.ศ.2561 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
โดย ให้ ยก เลิ กกฎกระทรว งว่ าด้ วย ระบบ หลั ก เ กณฑ์  และวิ ธี ก า รประกันคุณภาพการศึ กษา 
พ.ศ.2553 และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ  
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ 
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ  
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยสํานักงานประกันคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ที่ทําหน้าที่สนับสนุน/ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยฯดําเนินการตามพันธกิจ ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ทั้งนี้ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น สําหรับการ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง ระดับหน่วยงานสนับสนุน คณะ และสถาบัน
ดําเนินการไปพร้อมกัน ส่วนระดับหลักสูตร ดําเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ สกอ. ในการดําเนินงาน หากเป็นตัว
บ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย 
(process performance) ซึ่งได้กําหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
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คณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์
ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย  มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ  
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” และมาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะให้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์
ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผลลัพธ์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย  มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ  
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” และมาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ 
ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
คณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้
ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปีที่ เป็นรายงานประเมิ นคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทํา 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษารอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดําเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต
และส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์
ที่สถาบันอุดมศึกษา กําหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา 
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มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้ง
มีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรือ งบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน การ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน  
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 

หลักสูตร คณะวิชา พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป  
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8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจําปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชา เดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้ง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ดําเนินการเป็นประจําทุกปี คือหลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทันความ
ทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กําหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ประเมินคุณภาพภายในจํานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
และอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับ
การประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

- คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา
เป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป  

ในกรณีที่ประสงค์นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษ าของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไว้ดังนี้  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
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- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ  

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ  

- ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ  

- ผู้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  
2. กรรมการ  

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทําหน้าที่ในระดับผู้อํานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
หมายถึง 

1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรที่ขอปิดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียนที่กําหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิด
ดําเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจํา
หลักสูตรดังกล่าวยังต้องทําหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่า
นักศึกษาคนสุดท้ายจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องดําเนินการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรเป็นประจําทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และ
องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง  เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการดําเนินการเพ่ือนําผลที่ได้มาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืน ๆ ต่อไป โดยคํานึงถึงประโยชน์จาการประเมิน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเอง
ดังกล่าวเป็นการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการดําเนินงาน ในการคํานวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิด
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้น และดําเนินการผ่านระบบ CHE QA Online 

2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ (3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 และ 6.1) 
 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ 
เพ่ือให้ผู้ประเมินนําไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ยึดหลักการ คือ 
หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดย
อธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการ
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ดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กําหนดหากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการ
ปรับปรุงวิธีการทํางานอย่างไร  เพ่ือนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 
ต้องมีคําอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
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บทที่ 3  
นิยามศัพท์ 

 
มาตรฐานการอุดมศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดขั้นต่ําเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และเกณฑ์อ่ืนในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อกําหนดขั้นต่ําของหลักสูตรการศึกษา และข้อกําหนดขั้นต่ําของเกณฑ์ในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่ง กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขัน สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได  ้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ทํางาน  

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแปลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 

อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอ่ืนๆ ของ ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทําร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ทําโดยคน คนเดียว  
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และ ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย  
 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน 
(organizationwide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการดําเนินการของ แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ  
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ  ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์(Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจน สรุปผลอย่างเป็นระบบ  
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์ และ คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่           (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อ ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  
 
นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา
ดัดแปลงมาจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใช้จะ
ช่วยให้การทํางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น หรือสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้ทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดําเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด 
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจําเป็นต้องแสดงจํานวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ื อยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ  หากรอบเวลาสั้นต้องมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตาม เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
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การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หนว่ยงานภายในหรือ ภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยเป็นผลสําเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนําเสนอผู้ว่าจ้างในการทํา
วิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเ ป็นผลงานวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท  ี่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัด
อันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนา
ของ สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการ
กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถ ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของ สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกล
ยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องม  ีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
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เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน ของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง การเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผน กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน  
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลาย สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น  
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ
ศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์ -
เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2549)  

 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา  
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได  ้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน  
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สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียน ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)  
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
 
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากน  ้ียังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับ
ใช้ในภาครัฐ มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงาน ที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้ง การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
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ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสีย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ ได้ใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตําแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548)  

สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจน ไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ใน
ปีที่ประเมิน ดังนี้ 

 9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได ้
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียน การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และทุกคนเป็น อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ
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ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดียวกันได  ้หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็น หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.
08 ภายใน 30 วัน  
 ทั้งนี้ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้พิจารณา
ว่า 

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED 2013 
(UNESCO) 

- กรณีมีตําแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทํางานวิจัย
ด้วย 

 
คณะ หมายถึง 9 คณะ และ สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนั้น สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล  และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดย
จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ      
สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้เกิน 2 คน 
 
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
อาจารย์ใหม่ (ในการประเมินระดับหลักสูตร ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพ่ิงย้าย
เข้ามาในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอ่ืนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ ซึ่งต้อง
ได้รับคําแนะนําด้านการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ 
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บทที่ 4 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
 ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ว่า
หลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 
 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตําแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพ่ือให้สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
สําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยมีการ
ดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบ
ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
จากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับ
หลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจําและผ่านการรับรองโดย
สภาวิชาชีพ 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน 

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร ฉบับ พ.ศ.2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 
-ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2 .1  คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัย
ของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5 . 2  ก า ร ว า ง ร ะ บ บผู้ ส อน แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 
และมคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การกํากับ การประเมิน การจัดการเรียนการสอนและ 
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ.2548 
และ พ.ศ.2558  เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 และ 2558 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 ใน
ระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 11 ข้อ สําหรับ
หลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณา
ตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
แ ล ะ ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจํา เกินกว่า  1 
หลักสูตรไม่ได้  และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว569 ลว.18 เม.ย. 2549 
กําหนดว่า 
 อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)ได้อีก
1หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญา
เอกหรือปริญญาโทในสาขาวิ ชาเดียวกันได้อีก 1 
หลักสูตร 
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(4)/ว254 ลว.11 มี.ค. 2557 
กําหนดว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 
กําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร 
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ห รื อ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิ ทยานิพนธ์ หรื ออาจารย์
ผู้สอน 

 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
หรื อ เที ยบ เท่ า  หรื อดํ า ร ง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา

 



 40  

 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
จํานวนอย่างน้อย 3 คน ที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 

3 คน 
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  1. อาจารย์ประจําหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปรญิญาโทหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไมต่่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1. อาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือดาํรง
ตําแหน่งทางวิชาการไมต่่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น หนึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0504(4)/
ว867 กําหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ 
แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน จะมีต้องมี
ผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์
ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดาํรงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่าํกว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1.  เป็นอาจารย์ประจําที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น หนึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออก
จากราชการดังนี ้
1. หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคณุสมบัตติามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ กลับเข้ามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา
ได้ โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมี
สัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการ
กําหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ผู้สอนได้ 
2. “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนิสิต
สําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดาํรงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่าํกว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ภ ายนอกที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น หนึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

แนวทางการบริ ห าร เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
ที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสาย
วิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่
ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์
หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจําในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์
ร่ ว ม  อ าจ เ ป็ นบุ ค ล าก รประจํ า ใน สถาบั นหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ
ด้านนั้น  เทียบได้ ไม่ต่ํ ากว่ าระดับ 9 ขึ้น ไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําหนด 
     ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้ง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้น
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ด้วย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

 1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํ า ก ว่ า ร อ งศ าสตร าจ ารย์ ใ น
สาขาวิ ชานั้นหรื อสาขาวิ ชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํ ากว่ ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น หนึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็น
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ
ประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร สามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปทีี่
ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 

9.  ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
     ห า ก เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ทั้ ง  2 
ประเภท ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษา
ที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่า
กับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5 
คน 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10 กําหนด
ว่า อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่
เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มี
ความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้
ที่ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในการ
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ผลิตผลงาน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้ าอิ สระในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ปี โดยนับรวมปีท่ีประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 
5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนารมย์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่าง
สม่ําเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่ เกิน 5 ปี  (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย / ส ถ า บั น 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 
6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 
5 ปี  ประกาศใช้ในปีที่  7 
ห รื อ ห ลั ก สู ต ร  6  ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้ เ ส ร็ จและอนุ มั ติ / ให้ ค วาม
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีท่ี 6) 

  

 เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
 
 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1 . จํ า น วนอ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2.คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
- ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า            ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

3.คุณสมบัติอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จํากัดจํานวนและประจําได้มากกว่าหน่ึงหลักสูตร 

4.คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
-มีประสบการณ์ทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

1 0 . ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  

 เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1.จํานวนอาจารย์ - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2 . คุ ณ ส ม บั ติ
อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านการปฏิบัติการ 

3 . คุ ณ ส ม บั ติ
อ า จ า รย์ ป ร ะจํ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จํากัดจํานวนและประจําได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

4 . คุ ณ ส ม บั ติ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 
-หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
-มีประสบการณ์ทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

-เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และ 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนกลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

-เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนกลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6.คุณสมบัติของ อาจารย์ประจ า 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ําปริญญาโท  หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

7.คุณสมบัติของ
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย  อาจารย์ประจําหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย  อาจารย์ประจําหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  10 เรื่อง 
-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
-คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
-มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  5 เรื่อง 
-หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน
ของผู้สําเรจ็
การศึกษา 

แผน ก1 
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ 
กกอ. 

แบบ 1 
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 แผน ก2 
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ 
กกอ. หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2 
-ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

 แผน ข 
-รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระต้องไดร้ับการเผยแพร่ในลักษณะใดลกัษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

9 . ภ า ร ะ ง า น
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์    อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ  - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 

- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตําแหน่งทางวิชาระดับ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
- หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10.การปรับปรุ ง
หลักสูตรตามรอบ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
กําหนด 

-ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

 เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
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หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
 1.เอกสารหลักสตูรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
 2.หนังสือนําที่ สกอ.แจ้งรับทราบหลักสตูร (ถ้ามี) 
 3.กรณีหลักสตูรยังไม่ได้แจ้งการรบัทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ.  หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกํากับและส่งเสริมการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทํามาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ง
เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ได้เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
        - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

      - ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

      - ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการค านวณ 
 

 คะแนนที่ได้ =   
 

 

ข้อมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 
 
หมายเหตุ : 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วยแม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมา
ใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90 % การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง

ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นชาวไทยเป็นฐานใน
การคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คนให้เป็นประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย
จํานวน 10 คน เป็นฐานที่ 100 % 

  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้
งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง
รายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
   
 
 การคํานวณค่าร้อยละนี้ไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
  
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
หมายเหตุ :  

- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา สําหรับ

หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้สําเร็จ
การศึกษาแล้ว 

 
 
 
 

    จํานวนบัณฑติปรญิญาตรีทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                                

                      จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

                                                  100 
X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความน่าเชื่อถือ 
ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ
และสามารถนําไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามสูตร 
 
   
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
หมายเหตุ :  

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 
                                

                            จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
X 100 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
 

                                                     40 
X 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา เป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติ และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงาน ทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน
นั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ 
การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได ้ 

ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก  ่(1) กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and 
technology skills) 

ทักษะสําคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking 

and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและ
ความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and social responsibility) 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การ

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การดําเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ 
ธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่ทําให้ได้นักศึกษาทีม่ีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย 
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่ทําให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ :  
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่

ดําเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจํานวนนักศึกษาที่ออก

ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทํางานของนักศึกษา ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
 

ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร  

จ านวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2558  2556 2557 2558 

2553  x    
2554   x   
2555    x  

   
 อัตราการสําเร็จการศึกษา =  x 100 
                  
 อัตราการคงอยู่  =  -   x 100 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไ ม่ มี ก า ร
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ในบางเรื่อง 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คํ าอธิ บ าย ในตั ว
บ่งช้ี 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คํ าอธิ บ าย ในตั ว
บ่งช้ี 
 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คํ าอธิ บ าย ในตั ว
บ่งช้ี 
 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คํ าอธิ บ าย ในตั ว
บ่งช้ี 
 มีแนวโน้มผล
การดําเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 
 มี ผ ล ก า ร
ดําเนินงานโดดเด่น
เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ
ห ลั ก สู ต ร นั้ น ใ น
ส ถ า บั น ก ลุ่ ม
เ ดี ย ว กั น  โ ด ย มี
ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง
ป ร ะจั กษ์ ยื น ยั น
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ ต ร วจประ เมิ น
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การดําเนินงานที่
โ ด ด เ ด่ น อ ย่ า ง
แท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน การ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล 
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้ได้ อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพ่ือให้อัตรากําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจํานวนอาจารย์ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดําเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจอนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏบิัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
   
 

  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

          จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
หมายเหตุ  

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้ อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0-5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
 
สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
   
 

  

                   ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 

 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

            จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลั กสูตรที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 
สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรตามสูตร 
 
   
 
 
 
  

              ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 

                   จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 
X 100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 
  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 
                                      ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 
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การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และ
เมื่อ ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
 
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สําคัญและ
เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญา
เอกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการ
อ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็น
ผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ
อ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ปี ย้อนหลัง
ตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน  
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เกณฑ์การประเมิน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 
 1. อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หลักสูตรในพ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014 เท่ากับ 
15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

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

 
 
 
 
 

จํานวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร 

  อัตราส่วนจํานวนบทความทีไ่ดร้บัการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  อัตราส่วนจํานวนบทความทีไ่ดร้บัการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
                              ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ดังนั้น อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร =  
 
 
 

นํามาคํานวณคะแนน =  
 
  

จํานวนบทความที่ได้รับการอา้งอิงอย่างน้อย 1 คร้ัง           8+2         10 
 

     จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด     5    5 
= = = 2.0 

2.0 

2.5 
X 5 = 4.0 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
 มีผลการ
ดําเนินงานโดดเด่น
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ดําเนินงานท่ีโดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
3 ด้านที่สําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ เรียนการสอน (3) 
การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง ต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํา
รายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่ทําให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับติดตาม
และปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรบัปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

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

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ี
ดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 



 73  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้อง
ให้ความสําคัญกับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์การ
ค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม โครงสร้าง
หลักสูตรที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางาน 
แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่
ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการ
วิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การกําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่ทําให้กระบ่วนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment 
for learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่
จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบ
ประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และ
วิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไข
จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได  ้ให้ผลการประเมินที่สะท้อน ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มี
คุณภาพด้วย  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด

ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ในแบบ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
หมายเหตุ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กําหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน  สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบ
เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  และ มคอ.7  โดยสามารถปรับเปลี่ยน
หัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของการ
จัดทํา มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพยง
แนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง 
ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต  
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถ
เสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ  ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใด มีความประสงค์กําหนดตัวบ่งชี้
แบบเดิมก็สามารถกระทําได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”   
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ บริการเทคโนโล ยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด

ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรุ้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ภาคผนวก  
 
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาคาํนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์
ประจําที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่กําหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ํา 
เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่
นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับให้จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ

สําเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ 
 

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาให้คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คําปรึกษาการทํา

วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ 
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ

ต้องการของนักศึกษา 
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 ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา ให้ได้

สาระความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน หรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา  
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย ที่

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง  
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ใหม ่
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ ที่มีอยู่เดิมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางาน ตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

3 อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจํานวนท่ีไม่ต่ํากว่า ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่

กําหนด  
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลัง ด้านอาจารย์ให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหาร
ระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)  

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ สถาบัน ลดอัตรา
การลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากําลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ 
แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท  
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7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันต้องมีวิธีการ บริหารจัดการ
เพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจํากัดอย่างเป็นระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์ สมดุลกับภาระงาน 
เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา  

9 การกําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร  
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
14 ระบบการยกย่องและธํารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ

ของบัณฑิต  
17 การควบคุม กํากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
19 การส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ที่มีการทําวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการ

สอน)  
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ อาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความสําคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากําลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย ์
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
3 จํานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่าน การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน  
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต  
4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จํานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน ใน

สิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้  
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5 เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ําซอ้น กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษา
ของหลักสูตร  

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
8 การเปิดรายวิชามีลําดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสําเร็จได้ทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 

มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น 
มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษา

ทั่วไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดํารงชีวิต  
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่กําหนดใน

รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น  
15 การควบคุมกํากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม  
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้อ งกับระดับของ

หลักสูตร  
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(คํานึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณ์ทํางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)  

2 หลักสูตรกําหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับ 
อาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)  

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4 การกํากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา 
และมีการกํากับให้ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน  

6 หากมีการกําหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้

คําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
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8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด  
10 มีการกํากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาทําหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก/ 

ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นต้องมีก่อนเข้า 

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทํางาน/ 

การประกอบอาชีพ  
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง 

อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย 
เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)  

17 การเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทํา/การเผยแพร่
ผลงาน)  

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน  
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning  
21 การส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ที่มีการทําวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา  
26 การนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
27 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา  
28 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)  
29 ระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
30 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
31 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

และสถานประกอบการ  
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
32 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น 

ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
33 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการ 

ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
34 มีระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด  
35 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  
36 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาค

การศึกษา  
37 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  
38 มีการให้ความรู้และระดับช้ันความสําคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
39 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  
40 การช้ีแนะแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงการที่มี โอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน  
41 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ม  ีVisiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 

1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2 น้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)  
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

4 การกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์

ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด 
ความรู้และการคิดขั้นสูงได  ้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทํางาน)  

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กําหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่

เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัด
เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

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

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
10 การกําหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน  
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ  ์สารนิพนธ์ได้ 
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่

เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ
หรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)  
2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 

วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพื้นที่/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน  
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกําหนดความคาดหวังสูง
กว่าข้อกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกําหนดที่พึงมีของ
หลักสูตร ปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทําวิจัย  
8 มีห้องทํางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทําวิจัย  
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมในการทําวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงานสนับสนุน และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้
ที่ดําเนินการในระดับคณะ  จํานวนรวม 7 มาตรฐาน  34 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่  1  ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.1) 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ ใช้บัณฑิตทุก
หลักสูตรในคณะที่สภาอนุมัติให้เปิด (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) โดยใช้ผลการประเมินผู้สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาก่อนปีที่ตรวจประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2 การได้งานท าหรือผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
            1.2.1 คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (สกอ. ระดับหลักสูตร 
2.2 ) 
            1.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สกอ.  ระดับ
หลักสูตร 2.2 ) 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1.2 = (1.2.1 + 1.2.2)/2 
 
- คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานทํา
ภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ของทุกหลักสูตร
ในคณะ 
- คะแนนเฉลี่ยของผลงานนักศึกษาปริญญาโทและ
ผู้สํา เร็จการศึกษาที่ตี พิมพ์หรือเผยแพร่  ของทุก
หลักสูตรในคณะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ผลลัพธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
            1.3.1 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นปี
สุดท้ายท่ีสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
 
 
         
 
 
             1.3.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี
สุ ด ท้ า ยที่ ส อ บ ผ่ า น คุ ณ ลั กษ ณ ะค วา ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1.3 = (1.3.1 + 1.3.2)/2 
 
- คะแนนเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการแปลง
ค่าร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีส่วนร่วมหรือ
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้าย
ของทุกหลักสูตรในคณะ ทุกหลักสูตรจะต้องรายงาน/
มีตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตรให้กับคณะ 
      กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 30 
เท่ากับ 5 คะแนน 
      กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 
คะแนน 
      กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน 
- ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของทุกคน
คณะ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของอาจารย์ประจ า (สกอ.ระดับคณะ 
2.3)  

ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจําคณะ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 30 
เท่ากับ 5 คะแนน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 
คะแนน 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่
น ามาใช้ประโยชน์ในรอบปีปัจจุบัน 

ร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
รอบ 3 ปีย้อนหลังที่นํามาใช้ประโยชน์ตามนิยามที่
กําหนด ร้อยละ 60 ได้คะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมของอาจารย์ประจ า ด้านพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ของอาจารย์ประจําคณะ ด้านการพัฒนาผู้เรียนต่อ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งหมด ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จ านวนชุมชนเป้าหมายของวิทยา
เขตที่คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการอย่าง
เข้มแข็ง และย่ังยืน 
 
 

1 ชุมชน หรือ มากกว่าได้ 5 คะแนน 
จํานวนชุมชนเป้าหมายของวิทยาเขตท่ีคณะเข้าไปมี
ส่วนร่วมการบริการวิชาการและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมด
ของวิทยาเขต 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายของคณะที่
คณะด าเนินการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
(ถ้ามี) 

1 ชุมชนได้ 3 คะแนน 
2 ชุมชนได้ 5 คะแนน 
 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน 
หรือน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

จํานวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือนําไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างน้อยคณะละ 1 เรื่อง  

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ี 5.1 คุณภาพหลักสูตร 
              5.1.1 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่
ได้รับการขึ้น TQR (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563) 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5.1 = (5.1.1 + 5.1.2)/2 
- ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ได้รับการขึ้น TQR 
ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
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              5.1.2 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพใน
คณะที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวม
ความถึงหลักสูตรประเภทวิชาการที่มีสภาวิชาชีพ
รับรอง) (ถ้ามี) 

- ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพในคณะที่ได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภท
วิชาการท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง)ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 
คะแนน 

5.2 ระบบกลไกการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2.1 ระบบกลไก

ก ากับการผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. ระบบกลไกในการกํากับติดตามการจัดการ

เรียนการสอนในทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์ผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1) โดยมีการดําเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่กําหนด และรายงานผลการติดตาม
ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตาม
แนวทางการนํามาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 

3. มีการดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานเสนอต่อ

กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามข้อ 4 

มาปรับปรุง 
6. ทุกหลักสูตรในคณะมีการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ ร่วมกับงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

7. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรของ
คณะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบ
ที ่1 การกํากับหลักสูตร) ที่กําหนด 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.2 จ า น ว น
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(สกอ.ระดับคณะ 1.4) 
 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.3 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(สกอ.ระดับคณะ 1.5)  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  
2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นักศึกษา  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา  

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.4 กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และศิษย์ เก่า  (สกอ.ระดับ
คณะ 1.6)  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ 
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติตามมคอ. 2 อย่างครบถ้วน 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา  

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป  

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

6.  นํ าผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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ด้านงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.5 ระบบกลไก
การบริหารงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (ตัว
บ่งชี้ระดับคณะตัวที่ 2.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. ค ณ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ ก ล ไ ก ข อ ง

มหาวิทยาลัย 
2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์

และนวัตกรรม ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
3. มีอาจารย์ในคณะของบประมาณมหาวิทยาลัย 

เพ่ือเป็นแหล่งทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
4. มีอาจารย์ในคณะของบประมาณเพ่ือสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ 

5. มีอาจารย์ในคณะเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ
ของคณาจารย์ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.6 เงินสนับ 
สนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (สกอ.ระดับ
คณะ 2.2) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งภายใน
และภายนอก ต่อจํานวน อาจารย์ประจําคณะ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท 
เท่ากับ 5 คะแนน 
      กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท เท่ากับ 5 
คะแนน 
      กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท 
เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ: เงินสนับสนุนงานวิจัย หมายถึง  

1. ง บ ป ร ะ ม า ณ อุ ด ห นุ น ทุ น วิ จั ย ภ า ย ใ น 
(งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้) 

2. งบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยภายนอก ตลอดจน
การรับจ้างทํางานวิจัย รับจ้างทําของ และที่ปรึกษา
โครงการวิจัย กรณีนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ ที่ทํา
สัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรือ กรณีนักวิจัย
เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย ที่แจ้งมหาวิทยาลัยโดยผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

ด้านบริการ
วิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.7 ระบบกลไก
การบริการวิชาการ (สกอ.
ระดับคณะ 3.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
1. คณะในวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการกําหนด

ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย เพ่ือให้บริการวิชาการแก่
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สังคม โดยมีความร่วมมือของอาจารย์ทุกคณะ  

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 

3. อาจารย์ในคณะ อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของ
อาจารย์ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 

4. คณะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชน หรือองค์กรเป้าหมาย 

5. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
และมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

6. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดําเนินการด้วย
ตนเองได ้

ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.8 ระบบกลไก
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น  (สกอ.ระดับคณะ 
4.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีนโยบายและแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น กําหนดตัวบ่งชี้ 
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน กําหนด
กิจกรรม และของบประมาณ  

2. มีการดําเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในข้อ 1  

3.  มี กา รกํ ากั บติ ดตามและมี กา รประ เมิ น
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ที่อยู่ในข้อ 1 

4. นําผลการประเมินความสําเร็จด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 

5. มีกิจกรรมที่นําองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพ่ิม 

6.  มีการ เผยแพร่หรื อจัดแสดงผลงานด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเวปไซต์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

ด้านการ
บริหารงาน
บุคลากร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.9 ระบบกลไก
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากร 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีแผนบริหารบุคลากรและแผน พัฒนา

บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนแบบมีส่วน
ร่วม โดยมีตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์



 94  

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
อย่างครบถ้วน 

2. มีการดําเนินการตามแผนในข้อ 1  
3. มีการติดตามผลและประเมินผลสําเร็จตามตัว

บ่งชี้ในข้อ 1  
4. นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ต า ม ข้ อ  3 เ ส น อ

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

5. นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะมาปรับปรุงแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

6. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนา
ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

ตัวบ่งชี้ที่  5 .2.10 อาจารย์
ป ร ะ จ า ค ณ ะ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.ระดับคณะ 
1.2) 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5 .2.11 อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (สกอ.ระดับคณะ 
1.3) 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ด้านบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.12 ระบบกลไก
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. มีกระบวนการบริหารจัดการ ตามธรรมาภิบาล 

ครอบคลุม 10 ประเด็นอย่างครบถ้วน 
2. มีการดําเนินการตามข้อ 1  
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อ 2  
4.  มีการประเมินผลงานการบริหารคณะใน

ภาพรวม โดยคณะกรรมการประจําคณะ บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของแต่ละกลุ่ม ยกเว้น 
ศิษย์เก่าอย่างน้อย 50 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างน้อย 10 คน) 

5.  นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ข้ อ  4 เ ส น อ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.13 ระบบกลไก
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะจากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์การเงิน แผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

2. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามข้อ1 

3. มีการตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามข้อ 1 อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น ข้ อ  3 เ ส น อ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

5. นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.14 ระบบกลไก
การบริหารการเงินการคลัง 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีการนํ าข้อมูลทางการ เงินไปใ ช้ ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยของทุกหลักสูตรในคณะ 

4. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจําคณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

6. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้
จ่ายเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ให้
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการใช้จ่ายเงินตามไตร
มาส และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.15 ระบบกลไก
การบริหารความเสี่ยง 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํา

คณะ 

2. ดําเนินการสํารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และ
ระบุปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงตามบริบทและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของคณะ ที่
ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ เช่น 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการเงิน 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากร  
-   ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 1  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีความ
เสี่ยงสูง 3 ลําดับแรกของคณะ และประกาศใช้แผน
บริหารความเสี่ยงก่อนรอบปี ปฏิทิน/ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ  

5. มีการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในข้อ 4 และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

6. มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําคณะมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.16 ระบบกลไก
การบริหารจัดการความรู้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้ที่เป็นเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะตามโครงสร้างของคณะ อย่ างน้อย 2 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
ประเด็น (การเรียนการสอนและวิจัยวิจัย) และใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุนอย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. มีแผนการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการ 
โดยมี Facilitator ทําหน้าที่ในการดําเนินการและ
ประสานงานการจัดการความรู้ และมีการดําเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยหรือการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย 

4. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา (Explicit 
Knowledge) ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของ
หน่วยงาน 

5. มีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนําความรู้
จากการจัดการความรู้ ไปใช้ประโยชน์ โดยแสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ตั วบ่ งชี้ ที่  5.2.17 ผลกา ร
ปร ะ เ มิ นคุณ ภา พขอ งทุ ก
หลักสูตรของคณะ 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้คณะเปิด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.18 ผลการ
ประเมินคุณภาพของทุก
หน่วยงานตามโครงสร้างคณะ  

5.2.18.1 ผลการ
ประเมินคุณภาพส านักงาน
คณบดี 

5.2.18.2 ผลการ
ประเมินคุณภาพหน่วยงาน
อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

คะแนนตัวบ่งชี้ 5.2.18 = (5.2.18.1+5.2.18.2)/2 
 
 
- คะแนนของผลการประเมินคุณภาพของสํานักงาน
คณบดี  
 
- คะแนนของผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
อ่ืนๆตามโครงสร้างคณะ (ถ้ามี) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กระบวนการบริหารระบบประกัน
คุณภาพ (ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันตัวท่ี 5.3) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มี ระบบกลไกในการกํ ากับติ ดตามการ

ดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุน 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

3. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ 
และหน่วยงานสนับสนุน เสนอคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา 

4. นําผลประเมินจากการตรวจประกันคุณภาพ 
หลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มาจัดทํา
ข้ อ เ ส น อ แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า ต า ม
ข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา  

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง 

6. มีการรายงานผลการกํากับมาตรฐานหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 48/58 (องค์ประกอบที่ 
1 ของระดับหลักสูตร) 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะทักษะปฏิบัติ (ปรับ มคอ.2 ภายใน 
พฤษภาคม 2562) 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ (ถ้ามี) 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่คณะกําหนดของทุกหลักสูตร 
(คะแนนเต็ม 5) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม” 
ตั วบ่ งชี้ ที่  7.1 จ านวนน วัตกรรมที่ ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

จํานวนนวัตกรรมของอาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนทักษะนักปฏิบัติของบัณฑิต 
1 ผลงาน คิดเป็น 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ผลลัพธ์ของการบริหารคณะด้าน
เอกลักษณ์ (ถ้ามี) 
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มาตรฐานที่  1  ผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

(1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้  ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความ
เพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  
เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ 

(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม  และประชาคมโลก 

มาตรฐานที่  1 ผลลัพธ์ผู้เรียน   มีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การได้งานท าหรือผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผลลัพธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา โดยสํารวจจากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปี 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความ
เพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 นอกจากนั้นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง        
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก (ทุกหลักสูตรต้องปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมประเด็น
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ ความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็งเป็นไปตาม มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
ประเมินระดับหลักสูตร) 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะที่สภาอนุมัติ (คะแนน

เต็ม 5 คะแนน) โดยใช้ผลการประเมินผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนปีที่ตรวจประเมิน 
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต = 
ผลรวมค่าคะแนนประเมินผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรของคณะที่สภาอนุมัติ 
ข้อมูลประกอบ  

จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา  
หมายเหตุ :  

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 1.1 ด้วย แม้ว่า 
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ ที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน  

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต อาจไม่ถึง

ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานใน
การคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คน
เป็นฐานที่ 100 %  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การได้งานท าหรือผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา/ปีปฎิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้งานทําหรือประกอบกิจการส่วนตัวที่มีรายได้ประจํา
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับ
การมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การ
คํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีละเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะ
ผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่าง
เป็นระบบวิจัยเพ่ือหาคําตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ = (1.2.1 + 1.2.2) 

           2  

1.2.1 (ระดับปริญญาตรี) คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา โดยสํารวจจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของคณะที่ได้งานทําหรือประกอบกิจการส่วนตัวที่มีรายได้ประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมี
งานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชี พตนเองได้ การ
คํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีละเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะ
ผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่าง
เป็นระบบวิจัยเพ่ือหาคําตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  
 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน)  
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตท่ีได้งานทํา 
ภายใน 1 ปี 

= 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีได้งานทํา

ภายใน 1 ปี ของทุกหลักสูตร  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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หมายเหตุ : 
- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ 1.2 เนื่องจากไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา สําหรับ

หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ 1.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว 
 
1.2.2 (ระดับบัณฑิตศึกษา) คะแนนเฉลี่ยผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ (ถ้ามี) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์    
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของคณะที่ได้งานทําหรือประกอบกิจการส่วนตัวที่มีรายได้ประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมี
งานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การ
คํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีละเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะ
ผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่าง
เป็นระบบวิจัยเพ่ือหาคําตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  
 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

 
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

= 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินผลงานนักศึกษาหรือ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่คณะ
รับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.3  ผลลัพธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (เริ่มประเมินปีการศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์หรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ = (1.3.1 + 1.3.2) 

           2  

1.3.1 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นปีสุดท้ายท่ีสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีส่วนร่วมหรือ
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตร  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
เกณฑ์การประเมิน 

การแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้าย 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5   ร้อยละ  30  ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 30  ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ 20  ขึ้นไป  

หากมีการด าเนินการไม่ถึงร้อยละ 10 ได้ ผลการประเมิน เท่ากับ  0 คะแนน 
สูตรการค านวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้าย 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีมสี่วนร่วมหรือ
เป็นผู้สร้างสรรค์นวตักรรมของ

นักศึกษารุ่นปีสดุท้าย 
= 

จํานวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมหรือเป็น
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา

รุ่นปีสุดท้าย X 100 

จํานวนนักศึกษารุ่นปีสดุท้ายของคณะ 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ตามขอ้ 1 เทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด เป็นคะแนนเตม็ 5 คะแนน 

คะแนนท่ีได ้ = 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีมสี่วนร่วมหรือ
เป็นผู้สร้างสรรค์นวตักรรมของ

นักศึกษารุ่นปีสดุทา้ย X 5 
เกณฑร์้อยละของผลถ่วงน้ําหนักที่

กําหนดให้เป็น 5 คะแนนเต็ม 
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หมายเหตุ:  

- นักศึกษารุ่นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาที่มีรหัสอยู่ในปีที่จะแจ้งสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน
หลักสูตร    

- กรณีท่ีมีมากกว่า 1 กลุ่มสาขาวิชาต้องนํามาหาค่าเฉลี่ย 

1.3.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทีส่อบผ่านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทีส่อบผ่านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของทุกหลักสูตร

ที่คณะรับผิดชอบ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรการค านวณ  

1. คํานวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่มสี่วนร่วมหรือเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้าย 
 
 

ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่านคุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการของทุกหลักสูตร  

= 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี 
ชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของ 

ทุกหลักสูตร X 100 
จํานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด

ของคณะ 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ตามข้อ 1 เทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนด เป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีช้ันปี
สุดท้ายทีส่อบผ่านคณุลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการของทุกหลักสูตร X 5 

100 
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มาตรฐานที่  2 ผลลัพธ์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
 
(2.1) สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์นวัตกรรม

หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและ   
อัตลักษณข์องประเภทสถาบัน 

(2.2) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
(2.3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจําเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ

และเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต
หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
มาตรฐานที่  2 ผลลัพธ์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในรอบปีปัจจุบัน 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า ด้านพัฒนาผู้เรียน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทําร่วมกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
  

 1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําที่กําหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําที่กําหนดไว้เป็น คะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําที่กําหนดไว้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
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สูตรการค านวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําตามสูตร 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 

 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 100 
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การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full 
Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั 
0.60 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
รอบปีปัจจุบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานที่ทํา
ร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
เกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนที่นํามาใช้ประโยชน์ตามนิยามที่
กําหนด  คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 
สูตรค านวณ 
  1. คํานวณค่าร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนที่นํามาใช้
ประโยชน์ตามนิยามที่กําหนด 
 
          จํานวนผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์และนวตักรรมระดับคณะในรอบ 3 ปีท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในรอบปีปัจจุบัน 

ร้อยละ =                 จํานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวตักรรม ระดับคณะ3 ปีย้อนหลังทีม่ีการตีพิมพเ์ผยแพร ่

  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 
  
คะแนนทีไ่ด้ =               ร้อยละผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ท่ีนําไปสู่การใช้ประโยชน์ตามพันธกิจ 

        60 

 
 
 
 
 

X100 

X 5 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าง

เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างที่
ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์สาธารณสุขด้านการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
หมายเหตุ:  นับตามปีปฎิทิน โดยปีที่ได้รับการประเมินนับเป็นปีแรก 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า ด้านพัฒนาผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านพัฒนาผู้เรียน เป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาผู้เรียน เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ
และสังคม ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ผลงานที่ทําร่วมกับอุตสาหกรรม ตําราหรือหนังสือที่ใช้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียนต่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียนต่องานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด ตามนิยามท่ีกําหนด 
 

 
ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค ์
 และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรยีน   == = 
   

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับร้อยละ 10 ไดค้ะแนนเต็ม 5  
  
                      ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวตักรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน 
                                                              10 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

X 5 

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจํา ด้านพัฒนาผู้เรียน      x 100 
                                 

งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 

คะแนน  = 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full 
Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได ้
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั 
0.60 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

(3.1) สถาบันอุดมศึกษา ให้บริการวิชาการเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 

(3.2) มีการบริหารจัดการที่ประสาน ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 

(3.3) ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

มาตรฐานที่  3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน มีจ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จ านวนชุมชนเป้าหมายของวิทยาเขตที่คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการอย่าง
เข้มแข็ง และย่ังยืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายของคณะที่คณะด าเนินการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง     
(ถ้ามี) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 จ านวนชุมชนเป้าหมายของวิทยาเขตที่คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงการบริการ
วิชาการทั้งที่ทําให้เกิดรายได้และที่สถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนเป้าหมาย ที่คณะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างน้อย 5 ปี  
หากมีชุมชนทีค่ณะเข้าไปพัฒนาในอดีตได้รับการพัฒนาสามารถนํามานับได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 จํานวนชุมชนเป้าหมายของวิทยาเขตที่คณะเข้าไปมีส่วนร่วมการบริการวิชาการและพัฒนาอย่าง เข้มแข็ง 
และยั่งยืน อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของวิทยาเขต 1 ชุมชน หรือ มากกว่า เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 ชุมชน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายของคณะท่ีคณะด าเนินการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง(ถ้ามี) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงการบริการ
วิชาการทั้งที่ทําให้เกิดรายได้และที่สถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนเป้าหมาย ที่คณะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างน้อย 3 ปี  
หากมีชุมชนที่คณะเข้าไปพัฒนาในอดีตได้รับการพัฒนาสามารถนํามานับได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 จํานวนชุมชนเป้าหมายของคณะที่คณะดําเนินการให้บริการวิชาการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - 1 ชุมชน - 2 ชุมชน 
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มาตรฐานที ่4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ ความเป็นไทย 
 

(4.1) สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 

(4.2) ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ ความเป็นไทย  มีจ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสานหรือน าไปใช้
ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสานหรือน าไปใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา สถานศึกษาศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และชุมชน การพัฒนา การรวบรวม การสร้างสรรค์องค์ความรู้  การจัดทําฐานข้อมูล  หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งสําคัญในการรักษาส่งเสริม สิ่งที่มีค่าของไทย ดังนั้นจึงจําเป็นที่
จะต้องส่งเสริม ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ให้ดํารงอยู่ต่อไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จํานวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือนําไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  1 เรื่องหรือมากกว่า เท่ากับ 5 คะแนน  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- - - - 1 เรื่อง 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  คํานึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ  และสถาบันที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและ 
การดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ระบบกลไกการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 กระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 คุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มีระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรที่มีกระบวนการกํากับติดตามควบคุม พัฒนาและ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ = (5.1.1 + 5.1.2) 
           2  

5.1.1 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ได้รับการขึ้น TQR (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ได้รับการขึ้น TQR ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR  
 
 
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น  
                    TQR                = 
  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับร้อยละ 10 ไดค้ะแนนเต็ม 5  
  

คะแนนที่ได้  =                รอ้ยละหลักสูตรที่ได้รับการข้ึน TQR                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

        หลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR x 100 
                                 
จํานวนหลักสตูรทั้งหมดทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมตัิให้คณะเปิด 

X 5 

10 
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5.1.2 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพในคณะที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภท
วิชาการที่มีสภาวิชาชีพรับรอง) (ถ้ามี) 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพในคณะที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภท
วิชาการท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง)ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพในคณะที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตร
ประเภทวิชาการท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง)ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ตามนิยามที่กําหนด 
 
 
   
                                           = 
  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับร้อยละ 100 ไดค้ะแนนเต็ม 5  
  

ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพในคณะที่ไดร้ับการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
(รวมความถึงหลักสูตรประเภทวิชาการที่มีสภาวิชาชีพรับรอง) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิชาชีพในคณะทีไ่ด้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสตูร
ประเภทวิชาการที่มีสภาวิชาชีพรบัรอง)   x 100 

                               

จํานวนหลักสตูรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิให้คณะเปิด 
 

X 5 

100 

ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพในคณะที่
ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวม
ความถึงหลักสตูรประเภทวิชาการที่มี

สภาวิชาชีพรับรอง) 

คะแนนที่ได้  = 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ระบบกลไกการบริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2.1 ระบบกลไกการผลิตบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการบริหารงานตามพันธ์กิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยดําเนินการตาม
นโยบายและทิศทางในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ความต้องการ
จําเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตามระดับความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของคณะ/
มหาวิทยาลัย  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ระบบกลไกในการกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานผลลัพธ์
ผู้ เรียน (มาตรฐานที่ 1) โดยมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดและรายงานผลการติดตามให้
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตามแนวทางการ
นํามาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 

3. มีการดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามข้อ 4 มาปรับปรุง 
6. ทุกหลักสูตรในคณะมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร่วมกับงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
7. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรของคณะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบที่  1 

การกํากับหลักสูตร) ที่กําหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.2 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา ต่ออาจารย์ 

ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ เชื่อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต บัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกิน จํานวนเหมาะสม  
 

เกณฑ์การประเมิน  
ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนด เป็น

คะแนน 5  
ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คํานวณหาค่า ความ

แตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความ แตกต่างมา
พิจารณา ดังนี้  

ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ ร้อยละ 20 
กําหนดเป็นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง จํานวน 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวม 
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้  

SCH = ∑ni ci  
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i  

ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณ ดังนี้  

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES) 

= 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามา

รวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ต่ออาจารย์ประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
      - แพทยศาสตร์  
      - พยาบาลศาสตร์  

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์  20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้ และประมง  20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์  25 : 1 
7. นิติศาสตร์  50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  25 : 1 
หมายเหตุ: กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ใช้สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําตามท่ีระบุไว้ในมคอ.1 
สูตรการค านวณ  

1. คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 
 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา สัดส่วนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง 

– จํานวนอาจารย์ประจําตาม
เกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

2. นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้  
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน  
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน  
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2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนน ดังนี้  
 

คะแนนที่ได้      = 5  - 
(ค่าร้อยละที่คํานวณได้จาก 2.3) 

4 
ตัวอย่างการค านวณ  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน สังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 24 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
24-25 

x 100 = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
25 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน สังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 32 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
32-25 

x 100 = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
25 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน สังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 28 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
28-25 

x 100 = ร้อยละ 12  
25 

 

คะแนน      = 5  - 
(12) 

= 5 - 3 =   2 คะแนน 
4 

 
หมายเหตุ :  - การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกําหนดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจําไม่
ตรงกับ สัดส่วนที่กําหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้สถาบันอุดมศึกษา
ยึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกําหนด  

- กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจําว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนนํามาหาค่าคะแนน 
ของแต่ละกลุ่ม แล้วนํามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.3 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คําปรึกษาทั้งด้านวิชาการ  
และการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการ  
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ 
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จํา เป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้ 
บริการทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอก

เวลาแก่นักศึกษา  
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.4 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา  
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ ผู้เข้าร่วม 
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กํา หนดเ พ่ิมเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) 
ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ จัดทํา
แผนและการจัดกิจกรรม  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตาม มคอ.2 อย่างครบถ้วน   

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป  
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2.5 ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 คณะดําเนินการตามนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตามความ
ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสร รค์และ
นวัตกรรมตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจําเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และของประเทศ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มี
ความสามารถในการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุน
วิจัย การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจน
บูรณาการทรัพยากรเพ่ือให้ทํางานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและใน
เชิงพ้ืนที่  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. คณะดําเนินการตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
3. มีอาจารย์ในคณะของบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแหล่งทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมลัย 
4. มีอาจารย์ในคณะของบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีอาจารย์ในคณะเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย
และที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจั ย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น ของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนทํางานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
  
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
สูตรการค านวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้ =  

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 

จํานวนอาจารย์ประจํา 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ 
 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ 
 2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามตามวันที่ในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่าย
จริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย 
เป็นผู้ดําเนินการ 

5. เงินสนับสนุนงานวิจัย หมายถึง  

- งบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้) 

- งบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยภายนอก ตลอดจนการรับจ้างทํางานวิจัย รับจ้างทําของ และที่
ปรึกษาโครงการวิจัย กรณีนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ ที่ทําสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรือ กรณี
นักวิจัยเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย ที่แจ้งมหาวิทยาลัยโดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร
เท่านั้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.7 ระบบกลไกการบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการ ใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ประจําปี
ทั้งการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผน เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. คณะในวิทยาเขตมีส่วนร่วมในการกําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม 
โดยมีความร่วมมือของอาจารย์ทุกคณะ  

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1  
3. อาจารย์ในคณะ อย่างน้อยร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ  
4. คณะมีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน หรือ
องค์กรเป้าหมาย  
5. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
6. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดําเนินการด้วยตนเองได้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 
 1  ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  5 ข้อ 

มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ 

หมายเหตุ : การสร้างความร่วมมือ หมายถึง  
1. การตกลงทําสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน หรือ  
2. การที่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการบริวิชาการโดยการสนับสนุน

ทรัพยากร ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ หรือ
สิ่งจําเป็นในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ 5.2.8 ระบบกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีนโยบายและแผนด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น กําหนดตัว
บ่งชี้ วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน กําหนดกิจกรรม และของบประมาณ  

2. มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น       
ในข้อ 1  

3. มีการกํากับติดตามและมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ท่ีอยู่ในข้อ 1 
4. นําผลการประเมินความสําเร็จด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 
5. มีกิจกรรมที่นําองค์ความรู้ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ

สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม 
6. มีการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญา

ท้องถิ่นต่อสาธารณชน อย่างน้อยเวปไซค์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 
 1  ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  5 ข้อ 

มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.9 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้าคณะมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานที่กําหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ
ของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และ
หาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนแบบมีส่วนร่วม โดยมี
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. มีการดําเนินการตามแผนในข้อ 1  
3. มีการติดตามผลและประเมินผลสําเร็จตามตามตัวบ่งชี้ในข้อ 1  
4. นําผลการประเมิน ตามข้อ 3 เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
5. นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ มาปรับปรุงแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนา

บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
6. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 
 1  ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
  5 ข้อ 

มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ 
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 จํานวนอาจารยป์ระจาํคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 จํานวนอาจารยป์ระจาํคณะทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.10  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่ม
ลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ําหนดให้เป็น ร้อยละ 40 ขึ้นไป เท่ากับ  5
คะแนน 
 

สูตรการค านวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจาํคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 40 X 5 

X 100 



 135  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.11  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์               
ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
  

X 100 จํานวนอาจารยป์ระจาํคณะที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยป์ระจาํคณะทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํคณะที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 
60 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.12 ระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของคณะคือผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดีมีธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางาน
ของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้ารวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีกระบวนการบริหารจัดการ ตามธรรมาภิบาลครอบคลุม10 ประเด็น อย่างครบถ้วน 
2. มีการดําเนินการตามข้อ 1  
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อ 2  
4. มีการประเมินผลงานการบริหารคณะในภาพรวม โดยคณะกรรมการประจําคณะ บุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของแต่ละกลุ่ม ยกเว้นศิษย์เก่าอย่างน้อย 
50 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 10 คน)  

5.นําผลการประเมินในข้อ 4 เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

 1  ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  2 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  3 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.13 ระบบกลไกการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 คณะมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต/การพัฒนาผู้เรียน การวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก คณะต้องมีการจัดทําแผนเพ่ือ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ของคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร  ระบบฐานข้อมูล  การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะจากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของคณะและ

พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์การเงิน แผนปฏิบัติการประจําปี ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

2. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามข้อ1 
3. มีการตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามข้อ 1 อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. นําผลการประเมินในข้อ 3 เสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

 1  ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  2 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  3 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.14 ระบบกลไกการบริหารการเงินการคลัง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
ซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ มี
การวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่ คณะได้รับ มี
การจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม
เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะได ้
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง

ของคณะ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของทุกหลักสูตรในคณะ 
4. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
5. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.15 ระบบกลไกการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

เพ่ือให้คณะมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้อง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้
วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
สําคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําคณะ 
2. ดําเนินการสํารวจความเสี่ยง วิ เคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบท และ

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของคณะ ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ เช่น 
-  ความเสี่ยงด้านแผนยุทธศาสตร์ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการเงิน 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากร  
-   ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 1 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีความเสี่ยงสูง 3 ลําดับแรกของคณะ และประกาศใช้แผนบริหารความ

เสี่ยงก่อนรอบปงีบประมาณ 
5. มีการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในข้อ 4 และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา  
6. มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.16 ระบบกลไกการบริหารจัดการความรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัด

กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้ที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะตามโครงสร้างของคณะ อย่างน้อย 2 ประเด็น(การเรียนการสอนและการวิจัย) และในระดับหน่วยงาน
สนับสนุน อย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. มีแผนการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการ โดยมี Facilitator ทําหน้าที่ในการดําเนินการและประสานงาน
การจัดการความรู้ และมีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย  

4. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่ านมา (Explicit 
Knowledge) ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

5. มีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนําความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

 1  ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  2 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  3 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี่  5.2.17 ผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้คณะเปิด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

= 

ผลรวมผลการประเมินตามเกณฑ์ประกัน 
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรที่สภาอนุมัติให้เปิดที่คณะ
รับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.18 ผลการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานตามโครงสร้างคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการดําเนินการของทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนที่ได้ = (5.2.18.1 + 5.2.18.2) 
           2  

5.2.18.1 ผลการประเมินคุณภาพส านักงานคณบดี 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนของผลการประเมินคุณภาพของสํานักงานคณบดี 

 
5.2.18.2 ผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานอ่ืนๆ ตามโครงสร้างของคณะ (ถ้ามี) 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานอ่ืนๆตามโครงสร้างของคณะ 

= 
ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงานอ่ืนๆตาม

โครงสร้างของคณะ 

หน่วยงานตามโครงสร้างของคณะ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 กระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

    มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย หลักสูตร คณะ สํานักสถาบัน  ที่เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพและมีการปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานของทกุหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามใหค้ณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

3. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา 

4. นําผลประเมินจากการตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มาจัดทํา
ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง 
6. มีการรายงานผลการกํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.

2548/2558 (องค์ประกอบที่ 1 การกํากับหลักสูตร) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

 ตัวบ่งช้ีที ่6.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ 

 ตัวบ่งช้ีที ่6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ (ถ้ามี) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” (เริ่มประเมินปี
การศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับบัณฑิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ หมายถึง “บัณฑิตนักปฏิบัติ”  

บัณฑิตนักปฏิบัติของคณะที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

เชี่ยวชาญการปฏิบัติ คือ บัณฑิตมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติสัมมาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในประเด็น “บัณฑิตนัก

ปฏิบัติ” 
= 

ผลรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีในประเด็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ”ของทุกหลักสูตร  

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ 

- คณะและมหาวิทยาลัย มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
- ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับ

บัณฑิตเข้าทํางาน ซึ่งดําเนินการโดยหลักสูตรเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยแบบสอบถามดังกล่าวที่ครอบคลุมตามคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 

- ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 6.1 ด้วย แม้ว่า 
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ ที่ผ่าน
มาใช้ประกอบการประเมิน  

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
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- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต อาจไม่ถึง
ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาวไทย
เป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจาก
นักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ  (เริ่มประเมินปี
การศึกษา 2562) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ทักษะปฏิบัติ หมายถึง ทักษะของบัณฑิตที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ หมายถึง “บัณฑิตนักปฏิบัติ”  

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติที่กําหนดไว้ในทุกหลักสูตร หมายถึง 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติที่กําหนดไว้ในทุกหลักสูตร และผ่านการทดสอบ
สมรรถนะดังกล่าว 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรในการค านวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ 
 
          ร้อยละ =       จํานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ           x 100 

จํานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดในคณะ 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
           คะแนนที่ได้ = 
 
หมายเหตุ 

- ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติที่กําหนดไว้ในทุกหลักสูตร จะเก็บจากการ
ทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติที่กําหนดไว้ในทุกหลักสูตร ซึ่งดําเนินการโดยหลักสูตรเก็บข้อมูลจาก
แบบทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติที่กําหนดไว้ในทุกหลักสูตร โดยแบบสอบถามดังกล่าวเป็นการวัด
สมรรถนะทักษะปฏิบัติตามหลักสูตร 

- ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 

 

 

 

 

 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ 
100 

X 5 



 149  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ (ถ้ามี) (เริ่มประเมินปี
การศึกษา 2562) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ หมายถึง “บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะ”  

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่คณะกําหนดของทุกหลักสูตร 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่คณะ

กําหนด 
= 

ผลรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ที่คณะกําหนดของทุกหลักสูตร  

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ 

- คณะที่มีการกําหนดอัตลักษณ์เพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
- ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต จะเก็บจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับ

บัณฑิตเข้าทํางาน ซึ่งดําเนินการโดยหลักสูตรเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยแบบสอบถามดังกล่าวที่ครอบคลุมตามคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 

- ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท  

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 6.1 ด้วย แม้ว่า 
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ ที่ผ่าน
มาใช้ประกอบการประเมิน  

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต อาจไม่ถึง

ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาวไทย
เป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจาก
นักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 
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มาตรฐานที่ 7  

เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
 

มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานการสร้างสรรค์
นวัตกรรม” มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 จ านวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 ผลลัพธ์ของการบริหารคณะด้านเอกลักษณ์ (ถ้ามี)  
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ตัวบ่งช้ีที ่7.1 จ านวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง จุดเน้นและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กําหนดไว้ดังนี้ 

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมหมายถึง โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติของคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ผลงานนวัตกรรมเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติหมายถึง ผลงานของอาจารย์หรือบุคลากรที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 จํานวนนวัตกรรมของอาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะนักปฏิบัติของบัณฑิต 1 ผลงาน 
เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- - - - 1 ผลงาน 

 

หมายเหตุ 
- คณะและมหาวิทยาลัย มีเอกลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ผลลัพธ์ของการบริหารคณะด้านเอกลักษณ์ (ถ้ามี)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
              คณะเป็นผู้ก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
              คณะเป็นผู้ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
              คณะเป็นผู้ก าหนด 
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บทที่ 6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

 

ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย  จํานวนรวม 7 มาตรฐาน  30 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่  1  ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(สกอ ระดับหลักสูตร 2.1) 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรที่สภาอนุมัติ (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) โดยใช้ผลการประเมินผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนปีที่ตรวจประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2 การได้งานท า
หรือผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
            1.2.1 คะแนนเฉลี่ย
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้
งานท าภายใน 1 ปี (สกอ. 
ระดับหลักสูตร 2.2 ) 
            1.2.2 ผลงานของ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2 ) 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1.2 = (1.2.1 + 1.2.2)/2 
 
- คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ของทุกคณะ 
 
- คะแนนเฉลี่ยของผลงานนักศึกษาปริญญาโทและผู้สําเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ของทุกคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่  1 .3 ผลลัพธ์ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
            1.3.1 จ านวน
นั กศึ กษา ปริญญาตรี รุ่ น ปี
สุดท้ายที่สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม 
 
            1.3.2 จ านวน
นั กศึ กษาปริญญาตรี ชั้ น ปี
สุดท้ายที่สอบผ่านคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ 

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1.3 = (1.3.1 + 1.3.2)/2 
 
- คะแนนเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษา
ปริญญาตรีที่มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของ
ทุกคณะ 
 
- ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการของทุกคณะ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

มาตรฐานที่  2  ผลลัพธ์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ผลงานวิจัย/ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินทั้ง 10 คณะ  
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ของอาจารย์ประจ า (สกอ.
ระดับสถาบัน 2.3)  
 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมในรอบ 3 ปี
ย้อนหลังที่น ามาใช้ประโยชน์
ในรอบปีปัจจุบัน 

ร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่นํามาใช้
ประโยชน์ตามนิยามที่กําหนด ร้อยละ 60 ได้คะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ของอาจารย์ประจ า  ด้ าน
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียนต่อ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด  
ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

มาตรฐานที่  3  ผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จ านวนชุมชน
เป้าหมายได้รับบริการวิชาการ
อย่างเข้มแข็ง และย่ังยืน 

ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการและพัฒนาอย่าง เข้มแข็ง และยั่งยืน อย่างน้อย 4 
ชุมชน (1 วิทยาเขต 1 ชุมชน โดยทุกคณะในวิทยาเขตต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อย
ละ 5 ของอาจารย์แต่ละคณะ) 
4 ชุมชน หรือ มากกว่า เท่ากับ 5 คะแนน 

มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  4 . 1  จ า น ว น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
การสืบสาน หรือน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 

จํานวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือ
นําไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 12 เรื่องหรือมากกว่า เท่ากับ 5 คะแนน (วิทยาเขตละ 
1 เรื่อง สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 เรื่อง สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 1 เรื่อง) 
12 เท่ากับ 5 คะแนน 
10 เท่ากับ 4 คะแนน 
 8 เท่ากับ 3 คะแนน 
 6 เท่ากับ 2 คะแนน 
 4 เท่ากับ 1 คะแนน 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 คุณภาพหลักสูตร 
              5.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR 
(เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563) 
              5.1.2 ร้อยละของ

คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5.1 = (5.1.1 + 5.1.2)/2 
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการข้ึน TQR ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตร
ประเภทวิชาการท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง)ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพ (รวม
ความถึ งหลักสูตรประเภท
วิ ช า ก า ร ที่ มี ส ภ า วิ ช า ชี พ
รับรอง) 
5.2 ระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ด้านผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2.1 ระบบ
กลไกก ากับการผลิต
บัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. ระบบกลไกในการกํากับติดตามการจัดการเรียน

การสอนในทุกหลักสูตรและทุกคณะให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานผลลัพธ์ผู้ เรียน (มาตรฐานที่  1) โดยมีการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดและรายงานผล
การติดตามให้สภาวิชาการพิจารณา 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรเ พ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและคณะ 
ตามแนวทางการนํามาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์
ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 

3. มีการดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานเสนอต่อสภา

วิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามข้อ 4 

มาปรับปรุง 
6. มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร่วมกับ

งานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
หลักสูตร) ที่กําหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2 การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
(สกอ.ระดับสถาบัน 
1.4)  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 

และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อ
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
สําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จั ดบริ การ ในข้ อ  1-3 ทุ กข้ อ ไม่ ต่ํ า กว่ า  3.51 จาก          
คะแนนเต็ม 5 

5 .  นํ าผลการประ เมินจากข้ อ  4 มาปรั บปรุ ง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.3กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และศิษย์เก่า(สกอ.
ระดับสถาบัน 1.5)  

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนิน
กิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.6 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3.  ทุกกิจกรรมที่ดํ า เนินการ มีการประเมินผล

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 

4. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2.4 ระบบ
กลไกการบริหาร
งานวิจัย/งาน

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (สกอ.ระดับ
สถาบัน 2.1) 

2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ทุกประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย 
2. 2 ฐ า น ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ด้ า น ง า น วิ จั ย ซึ่ ง

ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยทั้งภายในและภายนอก ที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทําวิจัย
ร่วมกัน 

2.4 คลินิควิจัย/ห้องให้คําปรึกษาการทําวิจัย/
เว็ปบอร์ดให้คําปรึกษา 

2.5 มีคณะกรรมการ EC และคณะกรรมการ
จริยธรรมในสัตว์ทดลอง ประจํามหาวิทยาลัย  

3. จัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งทุน
วิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในการประชุม
วิชาการหรือการตี พิมพ์ในวารสารระดับ ชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีระบบกลไกในการนําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

6.  มี การ พัฒนาศั กยภาพของคณาจารย์  ให้ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

7.  มี ระบบกลไกเ พ่ือช่วยในการดํา เนินการจด
สิทธิบัตรและคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.5 เงิน
สนับ สนุนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (สกอ.ระดับ
สถาบัน 2.2) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะในมหาวิทยาลัย 

ด้านบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.6 ระบบ
ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ก า ร

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
1. กําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการ



 158  

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
วิชาการ (สกอ.ระดับ
สถาบัน 3.1) 

ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือของทุก
วิทยาเขตและทุกคณะ หรือสถาบันที่เทียบเท่าคณะ 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน
หรือองค์กรเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 

3. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนา และ
มีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดําเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน หรือองค์กร
เป้าหมาย 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ตามข้อ 2 
อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของทุกคณะ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.7 ระบบ
กลไกท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ตัวบ่งชี้
ระดับสถาบันตัวที่ 4.1) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีนโยบายและแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น กําหนดตัวบ่งชี้ วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน กําหนดกิจกรรม 
และของบประมาณ  

2. มีการดําเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในข้อ 1  

3. มี ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะมี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ที่อยู่ในข้อ 1 

4. นําผลการประเมินความสําเร็จด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 

5. มีกิจกรรมที่นําองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม 

6. มี ก า ร เ ผ ยแพร่ ห รื อ จั ดแสดงผล งานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเวปไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
ด้านการบริหารงานบุคลากร 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.8 ระบบ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
1. มีแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร

ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนแบบมีส่วนร่วม โดยมี
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน 

2. มีการดําเนินการตามแผนในข้อ 1  
3. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตาม

ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในข้อ 1  
4. นําผลการประเมิน  ตามข้อ 3 เสนอ

คณ ะก ร ร มก า รบ ริ ห า ร ม หา วิ ท ย า ลั ย  แล ะส ภ า
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผน
บริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

6. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนา
ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

7. มีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเข้าสู่
ตําแหน่งความก้าวหน้าตามสายงาน  

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  5 . 2. 9 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ป ริญญา เ อก  ( สกอ .
ระดับสถาบัน 1.2) 

ร้อยละของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.10 
อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(สกอ.ระดับสถาบัน 
1.3) 

ร้อยละของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ด้านบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.11 ระบบ
กลไกการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. มีกระบวนการบริหารจัดการตาม   ธรรมาภิบาลที่

ครอบคลุม 10 ประเด็นอย่างครบถ้วน 
2. มีการดําเนินการตามข้อ 1  
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อ 2  
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
4. มีการประเมินผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวม โดยสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของแต่ละกลุ่ม 
ยกเว้น ศิษย์เก่าอย่างน้อย 100 คน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างน้อย 10 คน) 

5. นําผลการประเมินในข้อ 4 เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.12 ระบบ
กลไกการจั ดท า แผน
ยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. จัดทํ า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา

มหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์การเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1 

3. มีการตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามข้อ 2 อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. นําผลการประเมินในข้อ 3 เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

5. นําข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในข้อ 4 มา
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.13 ระบบ
กลไกการบริหารการเงิน
การคลัง 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
มั่นคงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ของทุกหลักสูตร 

4. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

6. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน 
(เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส และนํา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.14 ระบบ
กลไกการบริหารความ
เสี่ยง 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงประจํ า

มหาวิทยาลัย  
2. ดําเนินการสํารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุ

ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม บ ริ บ ท แ ล ะ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เช่น 

   - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
   - ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
   - ความเสี่ยงด้านการเงิน 
   - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากร  
   - ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
1  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีความเสี่ยง
สูง 3 ลําดับแรกของมหาวิทยาลัย และประกาศใช้แผน
บริหารความเสี่ยงก่อนรอบปี ปฏิทิน/ปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ  

5. มีการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการ
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในข้อ 4 และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

6. มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ บริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมาใช้ในการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.15 ระบบ
กลไกการบริหารจัดการ
ความรู้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
1. การกําหนดประเด็นความรู้ที่เป็นเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิ ทยาลั ยทุ กหน่ ว ยง านตาม โคร งสร้ า งของ
มหาวิทยาลัย ในระดับคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น ใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุนอย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. มีแผนการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการ โดยมี 
Facilitator ทําหน้าที่ในการดําเนินการและประสานงาน
การจัดการความรู้ และมีการดําเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยหรือการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย 

4. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา (Explicit 
Knowledge)  ไปปรับใช้ ในการปฏิบัติ งานจริ งของ
หน่วยงาน 

5. มีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนําความรู้จาก
การจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

ตัวบ่ งชี้ ที่  5.2.16 ผล
การประเมินคุณภาพ
ของทุกหลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
ตัวบ่งชี้ที่  5 .2.17 ผล
การประเมินคุณภาพ
ของทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัย  

5.2.17.1ผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
คณะของทุกคณะ 

5.2.17.2 ผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ
หน่วยงานสนับสนุนทุก
ห น่ ว ย ง า น ต า ม
โครงสร้าง 

คะแนนตัวบ่งชี้ 5.2.17 = (5.2.17.1+5.2.17.2)/2 
 
 
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ
ของทุกคณะ 
 
- คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพระดับ
หน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กระบวนการ
บริหารระบบประกันคุณภาพ 
(สกอ.ระดับสถาบัน 5.3) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1. มีระบบกลไก ในการกํากับติดตามการดําเนินการประกัน คุณภาพ

(ประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ)ของหลักสูตร 
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัย 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

3. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

4. นําผลประเมินจากการตรวจประกันคุณภาพ หลักสูตรคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยมาจัดทําข้อเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง
หลักสูตรคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุนและการดําเนินงาน
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 

6. มีการรายงานผลการกํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
48/58 (องค์ประกอบที่ 1 ของระดับหลักสูตร) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ใ น ป ร ะ เ ด็ น  “ บั ณ ฑิ ต นั ก
ปฏิบัติ” 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของทุกคณะระดับปริญญา
ตรี (คะแนนเต็ม 5) 

ตั วบ่ งชี้ ที่  6.2 ร้ อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
การทดสอบสมรรถนะทักษะ
ปฏิบัติ 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ (ปรับ
มคอ.2 ภายใน พฤษภาคม 2562) 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานการสร้างสรรค์
นวัตกรรม” 
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  7. 1 จ า น ว น
น วั ต ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ 

จํานวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 10 
ผลงาน คิดเป็น 5 คะแนน 
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มาตรฐานที่  1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 

(1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้  ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความ
เพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ  
เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ 

(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม  และประชาคมโลก 
มาตรฐานที่  1 ผลลัพธ์ผู้เรียน   มีจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การได้งานทําหรือผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลลัพธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
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ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (สกอ ระดับหลักสูตร 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา โดยสํารวจจากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปี 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสั มมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 นอกจากนั้นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่น ในความถูกต้อง รู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรที่สภาอนุมัติ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยใช้ผล
การประเมินผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อนปีที่ตรวจประเมิน 

 
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต = 
ผลรวมค่าคะแนนประเมินผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรที่สภาอนุมัติ 
หมายเหตุ 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้ ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้น
จะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม  โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการ
ประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ  ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีที่บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90 % การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง

ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว  สามารถอุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็น
ฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย 
จํานวน 10 คน เป็นฐานที่ 100 % 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 การได้งานท าหรือผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ได้งานทําหรือประกอบกิจการส่วนตัวที่มีรายได้ประจํา
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับ
การมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การ
คํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีละเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะ
ผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่าง
เป็นระบบวิจัยเพ่ือหาคําตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ = (1.2.1 + 1.2.2) 

           2  

1.2.1 คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของบัณฑิตท่ีได้งานทํา 
ภายใน 1 ปี 

= 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานทําภายใน 1 ปี ของทุกคณะ  
จํานวนคณะทั้งหมด 

1.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (สกอ. ระดับหลักสูตร 2.2) 

เกณฑ์การประเมิน  
- คะแนนเฉลี่ยของผลงานนักศึกษาปริญญาโทและผู้สําเร็จการศึกษาท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของทุกคณะ 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาที่
มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

= 
ผลรวมของค่าคะแนนของผลงานนักศึกษาปริญญาโทและ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของทุกคณะ 

จํานวนคณะทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผลลัพธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (เริ่มประเมินปีการศึกษา 2562) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์หรือเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนที่ได้ = (1.3.1 + 1.3.2) 
           2  

1.3.1 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นปีสุดท้ายท่ีสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีส่วนร่วมหรือ
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของทุกคณะ 

 

สูตรการค านวณ  
 

คะแนนเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนที่ได้
จากนักศึกษาปริญญาตรีที่มีส่วนร่วม
หรือเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของ
นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของทุกคณะ 

 

= 

ผลรวมค่าคะแนนท่ีได้จากนักศึกษาปริญญา
ตรีที่มสี่วนร่วมหรือเป็นผูส้รา้งสรรค์

นวัตกรรมของนักศึกษารุ่นปสีุดท้ายของทุก
คณะ 

X 100 

จํานวนคณะทั้งหมด 

1.3.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทีส่อบผ่านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของทุกคณะ 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

สูตรการค านวณ  
คะแนนเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนที่ได้
จากนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่

สอบผ่านคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการของทุกคณะ  

= 

ผลรวมค่าคะแนนท่ีได้จากนักศึกษาปริญญาตร ี
ช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านคณุลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการของทุกคณะ X 100 

จํานวนคณะทั้งหมด 
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มาตรฐานที่  2 ผลลัพธ์ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

(2.1) สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์นวัตกรรม
หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและ   
อัตลักษณข์องประเภทสถาบัน 

(2.2) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
(2.3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจําเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ

และเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต
หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
มาตรฐานที่  2 ผลลัพธ์ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจํา (สกอ.ระดับสถาบัน 2.3)  
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่นํามาใช้ประโยชน์ในรอบ
ปีปัจจุบัน 
ตัวบ่งชี้ที ่2.3 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจํา ด้านพัฒนาผู้เรียน 
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ตวับ่งชีท้ี่ 2.1 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ใน รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทําร่วมกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินทั้ง 10 คณะ  
 
สูตรการค านวณ 
            คะแนนเฉลี่ยของ  = 
คะแนนประเมินทั้ง 10 คณะ  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

         ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ 
 

                                จํานวนคณะทั้งหมด          
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่น ามาใช้ประโยชน์ใน
รอบปีปัจจุบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานที่ทํา
ร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่นํามาใช้ประโยชน์ตาม
นิยามที่กําหนด ร้อยละ 60 ได้คะแนนเต็ม 5 
สูตรค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่นําไปสู่การใช้ประโยชน์ตามนิยามที่กําหนด 
 
                       จํานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรอบ 3 ปีท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในรอบปีปัจจุบัน 

ร้อยละ =                        จํานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรม3 ปีย้อนหลังที่มีการตีพิมพ์เผยแพร ่

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อที่ 1 เทยีบกับร้อยละ 60 ไดค้ะแนนเต็ม 5  
  
คะแนนที่ได้ =                  ร้อยละผลงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ท่ีนําไปสู่การใช้ประโยชน์ตามนิยามที่กําหนด 

                                                                             60 

 
 
 

X 100 

X 5 
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ประเภทของการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างที่
ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่การใช้ประโยชน์สาธารณสุขด้านการบริหารจัดการสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆโดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 
หมายเหตุ:  นับตามปีปฎิทิน โดยปีที่ได้รับการประเมินนับเป็นปีแรก 
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ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า ด้านพัฒนาผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีปฏิทิน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านพัฒนาผู้เรียน เป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาผู้เรียน เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ
และสังคม ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ผลงานที่ทําร่วมกับอุตสาหกรรม ตําราหรือหนังสือที่ใช้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียนต่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรียนต่องานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด ตามนิยามท่ีกําหนด 
 

 
ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค ์
 และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้เรยีน    = 
   

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับร้อยละ 10 ไดค้ะแนนเต็ม 5  
  
                                     ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวตักรรมด้านการพัฒนาผู้เรยีน 
                                                                             10 

 

 
 
 
 

X 5 

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ประจํา ด้านพัฒนาผู้เรียน x 100 
                                 

งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 

คะแนน  = 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full 
Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั 
0.60 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมบีุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้ว 
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มาตรฐานที่ 3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

(3.1) สถาบันอุดมศึกษา ให้บริการวิชาการเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 

(3.2) มีการบริหารจัดการที่ประสาน ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 

(3.3) ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
มาตรฐานที่  3 ผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน  มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 จํานวนชุมชนเป้าหมายได้รับบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 
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ตัวบ่งชีท้ี ่3.1 จ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง และย่ังยืน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงการบริการ
วิชาการทั้งที่ทําให้เกิดรายได้และที่สถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนเป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างน้อย 
5 ป ี หากมีชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาในอดีตได้รับการพัฒนาสามารถนํามานับได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน อย่างน้อย 4 ชุมชน (1 วิทยาเขต 1 
ชุมชน โดยทุกคณะในวิทยาเขตต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ 5 ของอาจารย์แต่ละคณะ) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน หรือ
มากกว่าได้  
5 คะแนน 
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มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

(4.1) สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 

(4.2) ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
มาตรฐานที่ 4 ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  มีจ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 จํานวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือนําไปใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือน าไปใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา สถานศึกษาศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และชุมชน การพัฒนา การรวบรวม การสร้างสรรค์องค์ความรู้  การจัดทําฐานข้อมูล  หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งสําคัญในการรักษาส่งเสริม สิ่งที่มีค่าของไทย ดังนั้นจึงจําเป็นที่
จะต้องส่งเสริม ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ให้ดํารงอยู่ต่อไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จํานวนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบสาน หรือนําไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 12 เรื่องหรือมากกว่า เท่ากับ 5 คะแนน (วิทยาเขตละ 1 เรื่อง สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 เรื่อง สถาบันบัว
ราชมงคลตะวันออก 1 เรื่อง) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

4 เรื่อง 6 เรื่อง 8 เรื่อง 10 เรื่อง 12 เรื่อง 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 

(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  คํานึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ  และสถาบันที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษาและ 
การดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที ่5.3 กระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวบ่งชี้ 5.3) 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 คุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มีระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรที่มีกระบวนการกํากับติดตามควบคุม พัฒนาและ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ = (5.1.1 + 5.1.2) 
           2  

5.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563) 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR  
 
 
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น  
                    TQR                = 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับร้อยละ 10 ไดค้ะแนนเต็ม 5  
  

คะแนนที่ได้  =                ร้อยละหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR                                                                                                    
 
 
 

 

 

 

        หลักสูตรที่ได้รับการขึ้น TQR x 100 
                                 

จํานวนหลักสตูรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิให้เปิด 

X 5 

10 
 



 181  

 

5.1.2 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภทวิชาการที่มี
สภาวิชาชีพรับรอง) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภทวิชาการท่ีมี
สภาวิชาชีพรับรอง)  ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรการค านวณ 
 1. คํานวณค่าร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลักสูตรประเภท
วิชาการท่ีมีสภาวิชาชีพรับรอง)ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ตามนิยามที่กําหนด 
 
 
   
                                           = 
  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับร้อยละ 100 ไดค้ะแนนเต็ม 5  
  

 ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพท่ีได้รบัการรับรองจากสภาวิชาชีพ  
(รวมความถึงหลักสูตรประเภทวิชาการที่มีสภาวิชาชีพรับรอง) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิชาชีพท่ีได้รบัการรบัรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความถึงหลกัสูตรประเภท
วิชาการที่มีสภาวิชาชีพรับรอง)   x 100 

                               

จํานวนหลักสตูรทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิให้เปิด 
 

X 5 

100 

ร้อยละของหลักสูตรวิชาชีพท่ีได้รบั
การรับรองจากสภาวิชาชีพ (รวมความ
ถึงหลักสูตรประเภทวิชาการที่มสีภา

วิชาชีพรับรอง) 

คะแนนที่ได้  = 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2.1 ระบบกลไกการผลิตบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการบริหารงานตามพันธกิจด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยกําหนด
นโยบายและทิศทางในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจําเป็นของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ระบบกลไกในการกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรและทุกคณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1) โดยมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดและรายงานผลการ
ติดตามให้สภาวิชาการพิจารณา 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและคณะ ตาม
แนวทางการนํามาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลัพธ์ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 

3. มีการดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามข้อ 4 มาปรับปรุง 
6. มกีารจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร่วมกับงานวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1 ระดับ

หลักสูตร) ที่กําหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
5 – 6 ข้อ 

มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.ระดับสถาบัน 1.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก          
คะแนนเต็ม 5 
  5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

มีการดําเนินการครบ
ทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี และศิษย์เก่า(สกอ.ระดับสถาบัน 1.5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  2.6 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
4. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

   5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ  

มีการดําเนินการครบ
ทุกข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2.4 ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตามความ
ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจําเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และของประเทศ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มี
ความสามารถในการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุน
วิจัย การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรให้เพียงพอในการสร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอดจน
บูรณาการทรัพยากรเพ่ือให้ทํางานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและใน
เชิงพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษา  อ่ืน 
ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านการวิจัย การผลิตบัณฑิต และกิจกรรมต่าง 
ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือการสร้างสรรค์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมกัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. กําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทุกประเด็นดังต่อไปนี้ 

 2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย 
 2.2 ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

ทั้งภายในและภายนอก ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
 2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทําวิจัยร่วมกัน 

2.4 คลินิควิจัย/ห้องให้คําปรึกษาการทําวิจัย/เวปบอร์ดให้คําปรึกษา 
2.5 มีคณะกรรมการ EC และคณะกรรมการจริยธรรมในสัตว์ทดลอง ประจํามหาวิทยาลัย  

3. จัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีระบบกลไกในการนําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
6. มีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 
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7. มีระบบกลไกเพ่ือช่วยในการดําเนินการจดสิทธิบัตรและคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

5 – 6 ข้อ 
มีการดําเนินงาน

ครบทุกข้อ 
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ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของทุกคณะ 
 

จํานวนคณะทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 2.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัย
และที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น ของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนทํางานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย) ของทุกคณะในมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ 

 
คะแนนที่ได้ =  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.6 ระบบกลไกการบริการวิชาการ (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวที่ 3.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการ ใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ประจําปี
ทั้งการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผน เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. กําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือของทุกวิทยา

เขตและทุกคณะ หรือสถาบันที่เทียบเท่าคณะ 
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน หรือองค์กร

เป้าหมาย 
6.ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สั งคมของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ตามข้อ 2 

อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของทุกคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
มีการดําเนินการ

ครบทุกข้อ 
 
หมายเหตุ : การสร้างความร่วมมือ หมายถึง  

1. การตกลงทําสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือ
เอกชน หรือ  

2. การที่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐหรือเอกชน ส่งเสริมสนับสนุนการบริวิชาการโดยการสนับสนุน
ทรัพยากร ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ หรือ
สิ่งจําเป็นในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.7 ระบบกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตัวบ่งชี้ระดับ
สถาบันตัวท่ี 4.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ทั้ง
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีนโยบายและแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น กําหนดตัวบ่งชี้ วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน กําหนดกิจกรรม และของบประมาณ  

2. มีการดําเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในข้อ 1  
3. มีการกํากับติดตามและมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ท่ีอยู่ในข้อ 1 
4. นําผลการประเมินความสําเร็จด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 
5. มีกิจกรรมที่นําองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างโอกาส

และมูลค่าเพ่ิม 
6. มีการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ

สาธารณชน อย่างน้อยบนเวปไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 - 2 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1 - 3 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1- 4 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1- 5 

มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.8 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด ผู้บริหารมีการมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแต่ละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ 
และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนบริหารบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนแบบมีส่วนร่วม โดยมี
ตัวบ่งชี้ วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน 
 2. มีการดําเนินการตามแผนในข้อ 1  
 3. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในข้อ 1  
 4. นําผลการประเมิน ตามข้อ 3 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผนบริหาร
บุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
 6. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 7. มบีุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งความก้าวหน้าตามสายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
5 – 6 ข้อ 

มีการดําเนินงานครบ
ทุกข้อ 
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จํานวนอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลัยที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
 จํานวนอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.9 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันตัวท่ี 1.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่ม
ลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรการค านวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจํา 
  

ร้อยละของอาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 40 

X 5 

X 100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.10 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งช้ีระดับสถาบันตัวที่ 1.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์               
ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิ ชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 
 
สูตรการค านวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
  

X 100 จํานวนอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลัยที่ดาํรงตําแหนง่ทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยที่ดํารงตาํแหน่งทางวชิาการ 
60 

X 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2.11 ระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัย จัดให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม มีการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบการประเมินผลของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีกระบวนการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลที่ครอบคลุม 10 ประเด็นอย่างครบถ้วน 
2. มีการดําเนินการตามข้อ 1  
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อ 2  
4. มีการประเมินผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของแต่ละกลุ่ม 
ยกเว้น ศิษย์เก่าอย่างน้อย 100 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 10 คน) 

5. นําผลการประเมินในข้อ 4 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน  
1 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ 
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ตวับ่งชี้ท่ี 5.2.12 ระบบกลไกการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต/การพัฒนาผู้เรียน การวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม                   
การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยต้องมีการ
จัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร  ระบบฐานข้อมูล  การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามข้อ 1 
3. มีการตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามข้อ 2 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4. นําผลการประเมินในข้อ 3 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 
5.  นําข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการดําเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการดําเนินงาน
ครบทุกข้อ 

 

 

 
 
 
 



 195  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.13 ระบบกลไกการบริหารการเงินการคลัง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืน ๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มี
ระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธ
กิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 
4. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
5. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของแผนการใช้จ่ายเงินตามไตรมาส และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 
 
 
 
 



 196  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.14 ระบบกลไกการบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้อง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้
วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
เป็นสําคัญ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจํามหาวิทยาลัย  

2. ดําเนินการสํารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามบริบทและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เช่น 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
-    ความเสี่ยงด้านการเงิน 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
-    ความเสี่ยงด้านบุคลากร  
-   ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 1  
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีความเสี่ยงสูง 3 ลําดับแรกของมหาวิทยาลัย และประกาศใช้

แผนบริหารความเสี่ยงก่อนรอบปีงบประมาณ  
5. มีการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในข้อ 4 และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
6. มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมาใช้ในการ

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.15 ระบบกลไกการบริหารจัดการความรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การระบุความรู้ การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. การกําหนดประเด็นความรู้ที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น ในระดับหน่วยงาน
สนับสนุนอย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. มีแผนการจัดการความรู้ตามหลักวิชาการ โดยมี Facilitator ทําหน้าที่ในการดําเนินการและ
ประสานงานการจัดการความรู้ และมีการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพร่สู่
สาธารณชน โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่บนเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย 

4. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา (Explicit 
Knowledge) ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

5. มีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยนําความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 3 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 ครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2.16 ผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

= 
ผลรวมผลการประเมินตามเกณฑ์ประกัน 

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรที่สภาอนุมัติให้เปิด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.17 ผลการประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการดําเนินการของทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนนที่ได้ = (5.2.17.1 + 5.2.17.2) 
           2  

5.2.17.1 ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับทุกคณะ 

= 
ผลรวมผลการประเมินตามเกณฑ์ประกัน 

คุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
จํานวนคณะทั้งหมด 

 
5.2.17.2 ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
 

สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพระดับ
หน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย 
= 

ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานสนับสนุนตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 กระบวนการบริหารระบบประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ระดับสถาบันตัวท่ี 5.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
    มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย หลักสูตร คณะ สํานักสถาบัน  ที่เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพและมีการปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานของทุกหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบกลไก ในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ(ประกอบด้วย การควบคุม การ

ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ) ของหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุน ให้
เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามใหค้ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

3. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

4. นําผลประเมินจากการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัยมาจัดทําข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ และหน่วยงานสนับสนุนและการดําเนินงานของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ หน่วยงานสนับสนุน 
และมหาวิทยาลัย 

6. มีการรายงานผลการกํากับมาตรฐานหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ปี2548/2558 (องค์ประกอบที่ 1 ของระดับหลักสูตร) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 
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มาตรฐานที่ 6  อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ”(เริ่มประเมินปี
การศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศกึษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับบัณฑิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง “บัณฑิตนักปฏิบัติ”  

บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

เชี่ยวชาญการปฏิบัติ คือ บัณฑิตมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติสัมมาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของทุกคณะระดับปริญญาตรี (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ  

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึง
พอ ใ จของผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต ต าม อัตลั กษณ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

= 
ผลรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตามอัต
ลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด “บัณฑิตนักปฏิบัติ”ของทุกคณะ  

จํานวนคณะทั้งหมด 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ (เริ่มประเมินปี
การศึกษา 2562) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ทักษะปฏิบัติ หมายถึง ทักษะของบัณฑิตที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง “บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ”  

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะทักษะปฏิบัติ และผ่านการทดสอบสมรรถนะดังกล่าว 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ  ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

สูตรในการค านวณ 
 
ร้อยละ =             จํานวนนกัศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ           x 100 

จํานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
  
 

หมายเหตุ: 
 ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ จะเก็บจากการทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ 
ซ่ึงดําเนนิการโดยหลักสูตรเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบสมรรถนะทักษะปฏิบัติ โดยแบบสอบถามดังกล่าวเป็นการวัด
สมรรถนะทักษะปฏิบัติตามหลักสูตร 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในแต่ละระดับ  
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มาตรฐานที่ 7  
เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

 
มาตรฐานที่ 7 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานการสร้างสรรค์
นวัตกรรม” มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 จํานวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 จ านวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
รอบปีประเมิน ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง จุดเน้นและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กําหนดไว้ดังนี้ 

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนพ้ืนฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมหมายถึง โดยเน้นการสร้างนวั ตกรรมเพ่ือผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จํานวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 10 ผลงาน คิดเป็น 5 
คะแนน 

 
สูตรในการค านวณ 
 แปลงค่าจํานวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เป็นระดับคะแนน
โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
     

ค่าระดับคะแนน = 
จํานวนนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย X 5 
จํานวนนวัตกรรม 10 ผลงาน 
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บทที่ 7 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองให้เหมาะสม กับบริบท
และวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่ประเทศกําหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกล่าว อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการ
ดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา 
ก็ต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กําหนดให้รายงานการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ําซ้อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน คุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ เชื่อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

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

 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน การกํากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ 
จํานวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น 
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม 
มาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ 
ต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิ 

 

ไมผ่่านองค์ประกอบที่ 1 

 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

ประเมนิองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปน็คะแนนเฉลี่ย

ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย =  
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 

 

13 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้
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 (การกํากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง 
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น
และโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
ชตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบ คะแนน

ผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน หลักสตูรได้/ไมไ่ดม้าตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อท

ุกต
ัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

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      

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - 6 
จุดแข็ง/จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดเด่น 

1. 1. 
2. 2. 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
1. 1. 
2. 2. 
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2. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ การ

บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

 
 
 

มาตรฐาน
ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงาน
ระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงาน
ระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 3 - - 1.1,1.2,1.3   
2 3 - - 2.1,2.2,2.3   
3 2 - - 3.1,3.2   
4 1 - - 4.1   
5 20 5.2.2,5.2.6, 

5.2.10, 
5.2.11 

5.2.1,5.2.3,5.2.4, 
5.2.5,5.2.7,5.2.8, 

5.2.9,5.2.12,5.2.13, 
5.2.14,5.2.15,5.2.16, 

5.3 

5.1,5.2.17,5.2.18   

6 3 - - 6.1,6.2,6.3   
7 2 - - 7.1,7.2   

รวม 34 4 13 17   
ผลการประเมิน      

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – 7 

จุดแข็ง/จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดเด่น 
1. 1. 
2. 2. 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
1. 1. 
2. 2. 
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3.ระดับมหาวิทยาลัย 

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง 
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตาม
ตารางต่อไปนี้ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

มาตรฐาน
ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 3 - - 1.1,1.2,1.3   

2 3 - - 2.1,2.2,2.3   

3 1 - - 3.1   

4 1 - - 4.1   

5 19 5.2.5, 
5.2.9,5.2.10 

 

5.2.1,5.2.2,5.2.3, 
5.2.4,5.2.6,5.2.7, 

5.2.8,5.2.11,5.2.12, 
5.2.13,5.2.14,5.2.15, 

5.3 

5.1,5.2.16,5.2.17   

6 2 - - 6.1,6.2   

7 1 - - 7.1   

รวม 30 3 13 14   

ผลการประเมิน      
 

มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วย ตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที ่1 - 7 
จุดแข็ง/จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดเด่น 

1. 1. 
2. 2. 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
1. 1. 
2. 2. 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการยกร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
1. ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
2. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล 
3. ดร.ประสิทธิ์ พงศ์เรืองพันธุ์ 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

-------------------------------- 
  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 (4) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการทั้งที่ เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้วารสารทางวิชาการที่มี
รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามีข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจพิจารณา
ยอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ 
(2) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสารและสาขาวิชาของบทความที่

จะรับตีพิมพ ์
(3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน 
(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณาคุณภาพ

บทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่
จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขา
ของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 

(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กรณีที่
บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(7) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความตีพิมพ์เป็น
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(8) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ ได้แก่ ช่ือและ
ที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 

ข้อ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 แล้ว ให้จัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ข้อ 5 เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ 3 ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ 2 จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ 3 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลา
ดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ 3 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ.2556 
 
 
   
          (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
      ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ 
 

 วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     

(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     

(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 

 2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสารที่มี
ช่ืออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     

(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     

(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 

 2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) เฉพาะวารสารที่มี
ช่ืออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
 
 

 

http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php

