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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2562  โดย
ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาศัยตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
แบ่งเป็น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมี 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ระดับ
คณะมี 5 องค์ประกอบ  18 ตัวบ่งชี้ และระดับมหาวิทยาลัยมี 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 

  1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คือ  

1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น  ซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการศึกษา บริการศึกษาข้าม
พรหมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผล
จากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันคุณภาพการศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สั งคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่ วน ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ 
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงให้มีส านักงาน
รับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีมติให้จัดท าประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือให้
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สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์เ พ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททาง
สังคมท่ีเปลี่ยนไป 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ 
7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันโดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการท างานตั้งแต่ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับ
สถาบันในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น  ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง  ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง 
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) 
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5) เพ่ือให้ได้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
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6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

  2. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 

2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 ก าหนดให้ การประเมินคุณภาพ

ภายนอก อาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดย
หน่วยงาน    ของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอให้คณะกรรมมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความ เห็นชอบให้
หน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกได้ 

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

ระบุว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความ
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เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมถึงให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน ต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีและให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น 
ให้แก่ส านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับ

การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการ
จัดการศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวก เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษา คือ การให้อิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและ
ตามความถนัดของผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า
สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบทระดับ
และประเภทการศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  ท าหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและ
ประเดน็อื่น ๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะต้องให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอัน
เป็นผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา 
จนถึงการอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัด
การศึกษาให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการ
จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้ง
ด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่ง
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สนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ท่ีเหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุม
ระดับและประเภทการศึกษาที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการ
พัฒนาครูประจ าการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของการศึกษา 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โดยคนไทย 4.0 จะต้องธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยม
ของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ า 
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนรู้  
เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่รู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัล และโลก

ในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียงความ
มั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของ
ความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ
มูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง 
เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา 

มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเที ยม
เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ 

2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
1. มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 
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1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

2. มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความ
ต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้ เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ  

3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยให้การบริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน า ไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

4. มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน 

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

5. มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา

การเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของ
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    มี
การก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

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

พัฒนาและแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ
ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งการพัฒนารากฐาน สังคม เศรษฐกิจ  รวมการกระจายอ านาจในระดับ
ท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์
สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่ เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด   
ถ่ายโอนแรกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการประกันคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรอง       
วิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

  3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการ (Institutional Autonomy) และ
ความพร้อมที่ตะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(Accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบด้วย  การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด
หลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะประเมินตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ต้องการให้คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและ
ประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือ
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ  

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุ
ว่า ผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 
คะแนน  ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยได้
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ด าเนินการและกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนที่จะ
บันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงามตามตัว
บ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัว
บ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน
ของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายในการก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการ
บริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการ
วิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืน ๆ 
จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของ
การอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการซึ่งสามารถชี้ วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมดในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 
ของคู่มือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปเป็นกรอบใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่ อมโยงหรือเป็นเรื่อง
เดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และ
กระบวนการ ซึ่งภายในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าวด้วย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จและพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะต้องใ ห้
ความส าคัญและก าหนดนโยบายการปรับคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดย
มอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะ
และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือในแต่ละระดับ เพ่ือ
ก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงาน ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
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3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผล
ต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

  4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่า

ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
อุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือน
ร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
อุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือให้ทกุสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาภายนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มี
ความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น 
คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพ 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

  5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
ภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า ( input) กระบวนการ (process) และผลผลิตและผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2  
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

คุณลักษณะ 
ผู้เรียนรู้ 

คุณลักษณะ
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

คุณลักษณะ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานท่ี 1
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2  
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

มาตรฐานท่ี 3 
การบริการ
วิชาการ 

มาตรฐานท่ี 4
ศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

มาตรฐานท่ี 5             
การบริหารจัดการ 

หลักเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐานรวมถึง

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ 
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ 
ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบ
ของต้นสังกัด ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  1. ประวัติความเปน็มาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะวิชาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2518 ตาม
หลักสูตรการฝึกหัดครู ซึ่งได้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันอุดมศึกษา สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และท าการสอนวิชาชีพอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

วิทยาลัยครูนครราชสีมา เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติสถาบัน 
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ซึ่งท าให้สามารถเปิดสอนนักศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ขณะเดียวกัน 
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับ การปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารงานแบบ
ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชา 11 ภาควิชา คือ 

1. ภาควิชาภาษาไทย 
2. ภาควิชาดนตรี 
3. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
4. ภาควิชานาฏศิลป์ 
5. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
6. ภาควิชาสังคมวิทยา 
7. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
9. ภาควิชาศิลปะ 
10. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
11. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในช่วงเวลาที่มีการบริหารงานโดยภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจที่

ส าคัญในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน ดังนี้ 
1. สอนวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เพ่ือสร้างความเป็น

มนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ในการปรับตนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมมีวิธี
การศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

2. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน นาฏศิลป์ 

3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ ในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา ศิลปกรรม 
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4. ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ในเดือนสิงหาคม 2541 สถาบันมีนโยบายเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารทางด้านวิชาการภายในคณะ จากการบริหารแบบภาควิชาไปเป็นแบบโปรแกรมวิชา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการประชุม และศึกษาดูงาน ในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันราชภัฏที่มีการริเริ่มการบริหารงานแบบ
โปรแกรมวิชาในหลายสถาบัน หลังจากนั้นได้แต่งตั้งกรรมการบริหารคณะ และกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามค าสั่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ที่ 478/2542 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2542 จึงมีผลท าให้การบริหารคณะเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารคณะแบบโปรแกรมวิชา 
อาจารย์ผู้สอนทุกคนสังกัดคณะ ท าหน้าที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของ
แต่ละบุคคล ในโปรแกรมวิชาจะมีกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาประกอบด้วยประธาน โปรแกรมวิชาและ
กรรมการ จ านวน 5-7 คน ท าหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตที่สังกัดโปรแกรมวิชานั้น ๆ  และในวันที่ 
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2555 ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้โปรแกรมวิชาในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ทั้งสิ้น 15 โปรแกรมวิชา 1 กลุ่มวิชา คือ 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย  เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอน 4 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรปริญญาตรี 3 
หลักสูตรได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) สาขาภาษาอังกฤษ ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

3. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

4. โปรแกรมวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์  เปิดสอน 2 หลั กสู ตร  คื อ  หลั กสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตร                      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

5. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

6. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

7. โปรแกรมวิชาดนตรี เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชา
ดนตรี 

8. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เปิดสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

9. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

10. โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
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11. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 
สาขาวิชาศิลปศึกษา  

12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  

13. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

14. โปรแกรมวิชาภาษาจีน เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

15. โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

16. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางด้าน

วิชาการ จากการบริหารแบบโปรแกรมวิชาไปเป็นแบบหลักสูตรวิชา เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง
รายละเอียด  สร้างความเข้าใจรวมถึงได้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งในแต่ละหลักสูตร
จะมีกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วยประธานหลักสูตรและกรรมการ ท าหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตรสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตาม ความถนัด ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล และรับผิดชอบ
ผลิตบัณฑิตที่สังกัดหลักสูตรนั้น ๆ และปีการศึกษา 2562 ได้มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น  23 หลักสูตร และ 1 กลุ่มวิชา แบ่งเป็น 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 19  หลักสูตร 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
9.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
10.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
13. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
14. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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18. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
ระดับปริญญาตรีโท จ านวน  3 หลักสูตร 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
3.   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 
นอกจากนี้ยังการบริการจัดการอีก 1 กลุ่มวิชาได้แก่ 
- กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส   

 

 

  2. ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และวตัถุประสงค์ 

S  : Specialized  Ability มีความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
M : Morality    มีคุณธรรมจริยธรรม 
I  : Intelligence   มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
L: Life  Long  Learning  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
E: Emotional Quotient   มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 
ปรัชญา 
สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพ่ือความเจริญสูงสุดของสังคม 
Create  the  worthy  human – being  for  the  utmost  social  civilization  
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่บูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 
พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติมี

คุณธรรมน าวิชาไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
2.  ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาคณะ  สถาบัน  ท้องถิ่น  สังคม  และ

ประเทศชาติ 
3.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4.  ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น 
2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและน าวิชาไปพัฒนาท้องถิ่น

ให้เจริญก้าวหน้า 
3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนในการติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพ รวมทั้งความสามารถด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ 

4.  เพ่ือท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ 

5.  เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
6.  เพ่ือท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  3.  สภาพทางกายภาพของคณะ 
 

อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารที่รับผิดชอบโดยตรง 3 หลัง ได้แก ่อาคาร 

36 และอาคาร 26 และ อาคาร 5 
อาคาร 36 เป็นที่ท าการส านักงานคณะฯ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส การพัฒนาสังคม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ออกแบบนิเทศศิลป์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และพุทธศาสนศึกษา สโมสรนักศึกษา 
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการด้านภาษา รวมถึงห้องสมุดของหลักสูตรวิชาภาษาไทย 

อาคาร 26 (ศิลปะ)  เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ศิลปะ หลักสูตรทัศนศิลป์ และศิลปศึกษา 
อาคาร 5  เป็นห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์ของหลักสูตรนาฏศิลป์และหลักสูตรดนตรี 
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  4.  โครงสร้างองคก์รและการบริหาร 
   

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร / องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

กรรมการบริหารวิชาการ กรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ์ 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและมาตรฐาน

การศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และศิษยเ์ก่า
สัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ 

-  กรรมการบริหารหลักสูตร/กลุม่วิชา 
-  กรรมการ/คณะท างาน 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี
-  งานธุรการ 
-  งานพัสด ุ
-  งานบริการการศึกษา 
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  5.  โครงสร้างหลกัสูตร และโปรแกรมการเรียนการสอน  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก ากับดูแลและบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 19  หลักสูตร 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
9.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
10.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
13. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
14. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
16. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
17. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
18. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
19. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
 

ระดับปริญญาตรีโท จ านวน  3 หลักสูตร 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 

กลุ่มวิชา 1 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 

  6.  จ านวนนักศึกษา 
 จ านวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ 

หลักสูตร จ านวน 
ครุศาสตรบัณฑิต 1,252 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 1,652 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 127 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 873 
นิติศาสตรบัณฑิต 337 
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  7.  จ านวนบุคลากร 
ปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

159 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
สาขาวิชา การปฏิบัต ิ

งาน 
ศึกษา 
ต่อ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. 

1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 - - 8 4 11 1 - 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 - 1 7 2 8 2 - 
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 1 - 6 - 4 2 - 
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ 

5 - - 5 - 3 2 - 

5. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 8 - 3 3 2 7 1 - 
6. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 9 - 1 5 3 9 - - 
7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร ์

5 - - 4 1 2 3 - 

8. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 4 - - 2 2 3 1 - 
9. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 7 - - 6 1 3 3 1 
10. ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป ์

5 - - 4 1 4 1 - 

11. รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร ์

13 - - 7 6 6 6 1 

12. นิติศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานติิศาสตร์ 7 - - 7 - 3 4 - 
13. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7.5 - - 4.5 3 6.5 1 - 
14. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 7.5 - - 4 3.5 5 2.5 - 
15. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 9 - - 6 3 3 6 - 
16. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี 9 - 2 7 - 6 3 - 
17. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป ์ 8 - - 5 3 2 6 - 
18. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา 8 - - 5 3 4 4 - 
19. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพทุธศาสนศึกษา 8 - - 7 1 6 2 - 
20. ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

3 - - - 3 - 3 - 

21. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร ์

3 - - - 3 - 3 - 

22. ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3 - - - 3 1 2 - 
 *กลุ่มวิชาฝรั่งเศส 2 - - 2 - 2 - - 

รวม 
158 1 7 104.5 47.5 98.5 58.5 2 

159 159 159 
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  8.  งบประมาณ  
 ในปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณ จ านวนเงิน 

งบ งปม. 7,040,600 
งบ บก.ศ. 9,361,720 
งบ กศ.ปช. 1,938,860 

รวม 18,341,180 
 
 
 ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณ จ านวนเงิน 
งบ งปม. 6,780,020 
งบ บก.ศ. 7,391,260 
งบ กศ.ปช. 1,006,890 

รวม 15,178,170 
 

 9. อัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อัตลักษณ์บัณฑิต 

“นักศึกษา และบุคลากร เป็นผู้มีจิตอาสา”  
 

 

  10. มาตรฐานการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
 1. มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

1.1) บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2) บัณฑิตเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน           
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม 
และประเทศ 
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1.3) บัณฑิตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้
คุณค่า และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

2. มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
คณะมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในทุกมิติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียนการสร้างคุณภาพชีวิต 
หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

3. มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
คณะให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่าง
เข้มแข็งยั่งยืน 

4. มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณะมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการ
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

5. มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1) คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการ
ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5.2) คณะมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็น
อิสระทางวิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3) คณะมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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  11. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2) เ พ่ือให้นักศึกษามีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
3) เพ่ือให้นักศึกษาใช้วงจรคุณภาพ P D C A ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา 
4) เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะจึงด าเนินการให้มีระบบและกลไกดังต่อไปนี้ 
1. นายกสโมสรนักศึกษาเป็นอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. ผู้น านักศึกษาของทุกหลักสูตรได้รับการอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษาในทุกปี

การศึกษา 
3. ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสโมสรนักศึกษา หลักสูตร คณะ จะต้องน าความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการ ได้แก่ 
  มีแผนโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม (Plan) 
  มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน (Do) 
  มีการติดตาม/ทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงาน (Check) 
  มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการจัดท าแผนโครงการในคราวต่อไป (Act) การ

ด าเนินงานในทุกขั้นตอนนักศึกษาจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้ให้ตรวจสอบ 
4. ผู้น านักศึกษาของทุกหลักสูตรที่ได้รับการอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษาจะต้อง

ถ่ายทอด/เผยแพร่ให้กับเพ่ือนนักศึกษาทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม หรือการพูดคุย หรือการใช้ในการจัดกิจกรรม 

5. การจัดกิจกรรมของนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หลักสูตร และคณะ จะต้องมีคณะกรรมการ
กลางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

6. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาควรสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพทั้งภายในคณะและ
ภายนอกคณะ 
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 12. ตารางวงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
 

เปรียบเทียบปงีบประมาณกบัปกีารศึกษา ต.ค.- พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปิดเทอม) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 

 

                 

 

กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.- พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปิดเทอม) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประเมินคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษาใหม่โดยประกาศตัวบ่งชี้ก่อน
เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจัดท า 
SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ วิธีการ
และก าหนดการประ เมินคุณภาพภายใน
ประจ าปี) 

                        

2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัว
บ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online 
(มีทีมงานให้ค าปรึกษากับบุคลากร และหรือ
หน่วยงาน และหรือหลักสูตรในการเก็บข้อมูล
พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการตาม
ความเหมาะสม) 

                 

3. หลักสูตรหรือหน่วยงานเทียบเท่าจัดท า SAR 
และเตรียมการประเมินระดับหลักสูตรหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้ งกรรมการ

             
 

      

ปีงบประมาณ (ต.ค.- ก.ย.) ปีงบประมาณถัดไป 

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.) 

ต.ค.- พ.ค. 



 

   หมายถึง  ตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานต้องประเมินตนเอง  *  หมายถึง  หน่วยงานหลักท่ีด าเนินการรวบรวมข้อมูลระดับมหาวทิยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานต้องให้ข้อมูล 
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- ระดับหลักสตูร -   13. ตารางผู้ก ากับดูแล ผูร้ับผิดชอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
           ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้
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องค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

          

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    *กอง
ประกันฯ 

     

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 
   

 
      

ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    *กอง
ประกันฯ 

     

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศึกษา 

   *       

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

   
 *       



 

   หมายถึง  ตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานต้องประเมินตนเอง  *  หมายถึง  หน่วยงานหลักท่ีด าเนินการรวบรวมข้อมูลระดับมหาวทิยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานต้องให้ข้อมูล 

คู่มือประกันคณุภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 

28 

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
   

  
กอง

พัฒนาฯ 
     

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิษยเ์ก่า
สัมพันธ์ 

          

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั 

    
 
กอง

บริหารงา
นบุคคล 

     

4.2 คุณภาพอาจารย ์            
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

    
*กอง

บริหารงาน
บุคคล 

     

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

    
*กอง

บริหารงา
นบุคคล 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย 
-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั 

    
*กอง

บริหารงา
นบุคคล 

     

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           

4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์
 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกิจการ
สภามหาวิทยาลยั 

          

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนกัผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

เรียนการสอน 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

   
 

      

5.3 การประเมินผู้เรยีน -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 
 
 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 
-รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
-รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
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- ระดับคณะ -  14. ตารางผู้ก ากับดูและ ผูร้ับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

            ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้
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องค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

-ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

                

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

        
*กอง

บริหารงาน
บุคคล 

       

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

        
*กอง

บริหารงาน
บุคคล 

       

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี -รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

         
กองพัฒฯ        

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี -รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

         
กองพัฒฯ        
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1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่ายกจิการพิเศษและวิเทศ
สัมพันธ์ 

                

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดา้น
ดิจิทัล 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทลัเพื่อการศึกษา 

                

1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่น
ร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรม 

-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยดิจิทลัเพื่อการศึกษา 

                

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

หรือนวัตกรรม 
-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การวิจัย 

                

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ -รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
การวิจัย                 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย 
-รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

                

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 
 

-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย 

                

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รบัการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพนัธ์กับ
ชุมชน 

-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย 
                

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.1 ระบบและกลไกด้านศลิปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 
-รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

                

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการกบัการ

ท างาน 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

                

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

-รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 
-รองอธิการบดีฝ่ายกจิการพิเศษและวิเทศ
สัมพันธ์ 
-รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย 
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

                



 

   หมายถึง  ตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานต้องประเมินตนเอง  *  หมายถึง  หน่วยงานหลักท่ีด าเนินการรวบรวมข้อมูลระดับมหาวทิยาลัย 

  หมายถึง  ตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานต้องให้ข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้
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-รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร -รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.- พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปิดเทอม) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเมินระดับหลักสูตรหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

4. ประเมินระดับหลักสูตรหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

                 

5. คณะน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมา
จัดท า SAR บนระบบ CHE QA Online และ
เตรียมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

                 

6. ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า                  

7. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท า SAR บนระบบ CHE 
QA Online และเตรียมการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัยและแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 

                 

8. ประเมินระดับมหาวิทยาลัย และน าผลการ
ประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป 
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กิจกรรมด าเนินการ ต.ค.- พ.ค. 
มิ.ย. 

(เปิดเทอม) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิ ทยาลั ย )  ม า วา งแผนปรั บปรุ ง กา ร
ด าเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  
ห รื อ จั ดท า โ ค ร ง ก า รพัฒน าและ เ สนอ ใช้
งบประมาณกลางปี       

                 

10. ส่งรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบด้วย SAR 
และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับมหาวิทยาลัย) 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่าน
ระบบ CHE QA Online และหน่วยงานต้นสังกัด 
(ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา) 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท์ 

 
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริง  น ามาจัดท าเป็น
กรณีศึกษา เพ่ือใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหา และปัจจัยอื่น ๆ น ามาประกอบการตัดสินใจ และก าหนดทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหาตามหลักวิชาหรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของ
บุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจ
ตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 

จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework 
of Reference of Language: CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่
มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” ได้
แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับ ค าอธิบาย 

A1 
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเอง ผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งค าถาม
เกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจ บท
สนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าชัดเจน 

A2 
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล การจับจ่าย ใช้
สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้
ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 
ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่ว ๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การ
ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษา
ได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้น ๆ ได้ 

B2 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาขึ้นได้ 

C1 

ผู้เรียนสามารถสามารถเข้าใจข้อความยาว ๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ สามารถแสดง
ความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการ
ท างานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเช่ือมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 
ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย 
ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) 
ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม  
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ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล               
(The Common European Framework of Reference of Language: CEFR) ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

 
CEFR 
Level 

TOEIC TOEFL 
Paper 

TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 

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

B1 255 - 400 
347 - 393 63 - 90 19 - 29 2 - 2.5 n/a 
397 - 433 93 - 120 30 - 40 3 - 3.5 n/a 

B2 405 - 600 
437 - 473 123 - 150 41 - 52 4 n/a 
477 - 510 153 - 180 53 - 64 4.5 - 5 ประมาณ 60 

C1 605 - 780 
513 - 547 183 - 210 65 - 78 5.5 - 6 ประมาณ 75 
550 - 587 213 - 240 79 - 95 6.5 - 7 ประมาณ 90 

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

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมาย

หลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผลจาก
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภทคือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือสัญลักษณ์ได้โดนง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
คน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่ คณะ ความ
เอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
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การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 

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

ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยการด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 

อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและ
ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้
นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย  

การเทียบเคียงผลงานด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิตบริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตน เพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย (Organization – Wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการ
ด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไปแสดง
ในต่างประเทศ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นและบทความ
ที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติท่ีน าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุม
พิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

การสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน หรือ
กิจกรรมตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่า
กับนักศึกษา อาจารย์ หรือชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของหน่วยงาน 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองวิเคราะห์ 
และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่ าง
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ โดยต้องได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการรับรอง/
การตรวจรับงานจากหน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม และ
การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่  
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(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย 
ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกประเภทอ่ืน ๆ  

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดง
รูปแบบต่าง ๆ  

(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ 
นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้าง

องค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา 
แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูล
ในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่า
นี้เพื่อยืนยันแนวโน้มระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ 
หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบ
แนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จ
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว โดย
มีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ
น าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้
รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ
ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย Thai – Journal Citation Index Centre (TCl) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะใน
ฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่  ๆ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธี
วิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัว
บ่งชี้ เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน
ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่
ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้
ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิ นหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
มูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให้
หลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ดังรูปแบบต่อไปนี้ 

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

Apprenticeship or Job Shadowing) 
5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
6. พนักงานฝึกหัดใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticeship) 
7. การบรรจุให้ท างาน หรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or Practicum) 
8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post – Couse Internship) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการงบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการท่ีเน้นการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์
วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม
สภาพการณท์างสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ระบบและกลไก  

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่มีความเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม 
สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ บางครั้งอาจ
ว่าด้วยการบริโภค ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยู่ด้วยกัน 

ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุนทรียภาพ หรือการสร้าง
อารมณ์ต่าง ๆ โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเขียน บทกวี การเต้นร า การแสดง 
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ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาด ภาพเขียน ที่นับเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์
เกิดข้ึน 

สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน
ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสามารถส าหรับการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทาง
เทคนิคที่จ าเป็น ในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบท
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง (Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
การเข้าถึง (Access) คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่
เปิดสอน มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน (Field of 
Education) ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2561) 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารการจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การ
ภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
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ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับ การปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคญั โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจาก
ประสบการณห์รือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง 
หรือสามารถน ามาปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่ และสามารถน าไปใช้ในลักษณะ
ต่าง ๆ ได ้

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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อาจารย์ประจ า หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท า
การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมินดังนี้ 

9 - 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร

และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่า  5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
หลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่
แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้เสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการน าเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอ
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน 

ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้
พิจารณาว่า 

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED2013 
(UNESCO)  

- กรณีมีต าแหน่งวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย 
 
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2558 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าทีเ่ต็มเวลา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย
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หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่มีจัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือ           
สหวิทยการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ  าได้ไม่เกิน 2 คน  

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
ทั้งนี้หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏ
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้
มาตรฐานระดับสากลที่รองรับความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส าเร็จรูป 
อินเทอร์เน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 
การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงาน  

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน            
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางในการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตั วบ่งชี้เชิงคุณภาพเน้นกระบวนการจะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่
ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมี
การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ทุก
ระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่
เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการ
รับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET 
(ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ก าหนดใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโดยก าหนดว่าทุก
หลักสูตรจะต้องผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
 
 



คู่มือประกันคณุภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 

 
47 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 

ตารางที่ 5.1 กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ.  

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 

 ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
 บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558 

 ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
 บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพฒันา
นักศึกษา 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

3.3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์ 4.1. การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
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องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย ์

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้น ๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ. 4  
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3  การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

6. สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่าง ๆ พ.ศ.2548 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การ
รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ ดังกล่าว 3 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ 
ดังกล่าว 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น 
ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 
10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร     

1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสตูร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏบิัติการ 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปดิสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง ตามประกาศของ ก.พ.อ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 
5 คน ต้องมีประสบการณ์ด้านการปฏบิัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง  
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าไดม้ากกว่าหลักสูตร 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาสัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิด
สอน 

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการ
ได้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบ
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
นั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

-  ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก พ.ศ. 2548 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 
1 หลักสูตรไม่ได้  และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

มี คุณสมบั ติ เ ป็ นอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารง
ต าแหน่ งทางวิ ชาการ ไม่ ต่ ากว่ าผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด า ร งต า แหน่ งท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาชาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือ
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปี
ที่ประเมิน 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ / ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีท่ี 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 

รวม เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ 
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3) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า ที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย  1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาสัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- มีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาสัมพันธ์
กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาชาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่า
ร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการ
ได้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้อง
มีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียน

  อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่า
ร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ต้องมี
อาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดการจัดการเรียน
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ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 
การสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

การสอน ของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิขาที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิ
ขาที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ร่วม (ถา้มี) 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาสัมพันธ์กัน  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่
น้อยกว่า 10 เร่ือง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระโดยผ่ านความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ ์

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารง

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น

ต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง



คู่มือประกันคณุภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 

 
55 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานั้น 
หรือสาขาวิขาที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 10 เร่ือง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 
5 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่ งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 แผน ก1 

- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ. 

 แบบ 1  
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. อย่างน้อย 2 เร่ือง 

 แผน ก2 

- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(Proceeding) 

 แบบ 2 

- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศ
ของ กกอ. 

 แผน ข 

- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 

 การค้นคว้าอิสระ     
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
- หากอาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวชิาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหนง่
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ระดับปรญิญาโท ระดับปรญิญาเอก 
ทางวชิาการระดบัรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน  

- หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 
 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 
 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตใน แต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และ
คุณภาพผลงานวิจัยและนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะ
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for higher 

Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ . 2            
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ  
  
       คะแนนที่ได้    = 
 
ข้อมูลประกอบ 
จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ : 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้น

จะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาให้ประกอบการประเมิน 
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 

20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มี
นักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานท่ี 100% 

 
 
 

     ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี)   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี                ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลา ในสาขานั้น ๆ 

ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น ำบัณฑิตที่ศึกษำต่อ เกณฑ์ทหำร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงำนท ำแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงำน มาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
         คะแนนที่ได้ =  
 
 
หมายเหตุ :  

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตร

ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
- วงรอบการส ารวจข้อมูล คือ 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ย้อนหลัง 1 ปีที่ประเมิน (ตัวอย่าง ปีการศึกษา 

2562 ใช้ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยใช้วงรอบส ารวจคือ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 
2562)  

 
 
 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 
× 100 

 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

100 
× 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความ

น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตีที่พิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
หมายเหตุ :  

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษา นับ ณ วันท่ีได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ไดร้ับการตอบรับ (Accepted) 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในสารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก .พ.อ. หรือตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

40 
× 5 

     

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
× 100  
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การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นรับระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยที่ช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทาง

วิชาการของอาจารย ์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น ๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก)   ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ 
 การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี         ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับหลักสูงจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็น

ระบบวิจัยเพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวล
ความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น

คะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้  =  

หมายเหตุ:  
- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในสารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

80 
×5 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
×100 
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การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นรับระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่ช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการ          
ของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น ๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษาระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and 
Career Skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ (4) 
ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills) ทักษะส าคัญที่คน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Creativity 
and Innovation) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and Collaborative) 2. กลุ่ม
ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วยการรู้
สารสนเทศ (Information Literacy) การรู้สื่อ (Media Literacy) และการรู้ ICT (ICT Literacy) 3. กลุ่มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น 
(Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Initiative and Self-Direction) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross – Cultural Interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน ( Accountability and Productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อ
สังคม (Leadership and Social Responsibility)  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กรบวนการด าเนินการ
ดังกล่าวให้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ 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  
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละ

หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน 
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการ
คัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 

ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มกีลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในรายงานการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มกีลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/

พัฒนาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   

ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในรายงานการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น   
ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ: 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

กระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่

ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
 

ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปี
การศึกษา 

จ านวนรับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตร  

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562  

2560 2561 2562 
2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตราการส าเร็จการศึกษา  =  



     

  อัตราการคงอยู่ = 
 - 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ในบางเร่ือง 

 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี ้

 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่
ดีขึ้นในบางเร่ือง 

 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน 
ทุกเร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายวา่เป็น
ผลการด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและ
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลที่เกิดกับอาจารย์ จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2    คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3    ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย์ 
-  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีข้อมูล 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบมี
กลไก 

 ไม่มีการน า
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/

พัฒนาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ 

โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
-  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
-  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
-  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 

TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้น
ของหลักสูตรนั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

 
หมายเหตุ : 

คุณวุฒิปริญญำเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์

ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร 

    ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
X 100 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 



คู่มือประกันคณุภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 

 
73 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
-มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 

0.40 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
-มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไดต้ีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2  
-มีการจดแจ้งลิขสิทธิ ์

0.80 -ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร  
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562   
-ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
-ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร  
-ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่   

 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม    
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้    
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ    
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม    
 กรณีศึกษา      
 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล     
 ซอฟต์แวร์    
 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 

 

หมายเหตุ  
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ 

เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีดังนี้  
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นรับระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมบีุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย 

 

จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้น ๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ ใน
การท าวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับ  การ
อ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับ          
ในวงวิชาการนั้น ๆ 

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณา
ผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = 2.5 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  = 3.0 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  = 0.25 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร =  
 
 
 
 
2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร                                       
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ตัวอย่างการหาจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article           
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2552 - 2556 (ค.ศ. 2009 - 2013) ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

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

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่มีการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง 
และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร = 
 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด   5  5 

 
 
  น ามาค านวณคะแนน = 

  2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

  2.5 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  : ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี        : ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการประกันคุณภาพต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่

รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
-  การคงอยู่ของอาจารย์ 
-  ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 

 มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ในบางเร่ือง 
 

 มีการายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เร่ือง 
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

 
 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่ 
โดดเด่นเทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายวา่เป็น
ผลการด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4     ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ 
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการ
เปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีข้อมูล 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบมี
กลไก 

 ไม่มีการน า
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น  ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสามารถให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน 
และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  การก าหนดผู้สอน 
-  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ

เรียนการสอน 
-  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
-  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญสอดคล้อง หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
-  การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน

ในระดับบัณฑิตศึกษา  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีข้อมูล 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบมี
กลไก 

 ไม่มีการน า
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล

สารสนเทศ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (Assessment for Learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมี
การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as 
Learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Assessment of Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(Real World) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือ
เสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มี
คุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอน
และผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีข้อมูล 
 ไม่มีแนวคิด

ในการ
ก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบมี
กลไก 

 ไม่มีการน า
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด าเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เกณฑ์การประเมิน 

 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 0 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 3.50 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.00 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.50 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.75 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 5 
 

หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด
ตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี เป็นเพียงแนวทาง
เท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมี
อิสระในการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ใน
หมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุกมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้แล้วส าเร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ 
หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีใหม่        
ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
 
 



คู่มือประกันคณุภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 

 
84 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ 

 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 
 

ตัวบ่งชี้ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ  

เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น 
แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อย ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให ้ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีข้อมูล 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบมี
กลไก 

 ไม่มีการน า
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 มีระบบมี
กลไก 

 มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนาการ

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 
 ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการใน
ระดับคณะ จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1 จ าแนกตามตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินตามองค์ประกอบ ระดับคณะ มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
ผลลัพธ ์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ

ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทลั 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผลลัพธ ์ ค่าคะแนนร้อยละของหลักสูตรที่มี
นักศึกษามีส่วนร่วม/สร้างนวัตกรรม  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ปัจจัยน าเข้า เงิ นสนับสนุนงานวิจั ยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ของคณะ 

2.3 ผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผลลัพธ ์ ร้ อยละของผลรวมค่ าน้ าหนั ก
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยของ
คณะ  
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 
2.4 ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

ผลลัพธ ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนทั้งหมดของคณะ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ผลลัพธ ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ องตามแผน เสริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ 

4. ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกนั
คุณภาพหลักสูตร 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยคณะท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอนเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่

คณะรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
หมายเหตุ  

หลักสูตรที่ ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้  แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนด ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจ
ใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
(นับตามเกณฑ์ สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์                    

ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  

0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
หมายเหตุ : 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ใหน้ับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
(นับตามเกณฑ์ สกอ.)  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

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

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ

ประเมนิสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

หมายเหตุ 
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะ  ในปีที่
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และ

ทักษะ ในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การ
แก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย ระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้าน

ดิจิทัล 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร         

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสามารถด้านดิจิทัล 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง           

ในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

หมายเหตุ 
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนกัศึกษาชั้นปสีุดท้ายท้ังหมดของคณะ ในปีท่ี
ประเมิน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 

หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัย หรือ
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนน

เต็ม  5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

 
จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 
หมายเหตุ  

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. กรณีการน างานวิจัย/งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมแบบบูรณาการจากหลายหลักสูตร การนับตาม

จ านวนหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
5. การนับหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจะนับรวมทุกหลักสูตร ทุกระดับ ทั้งระดับปริญญา

ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีท่ีประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม่  เ พ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน ชุมชนน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วย ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ             

งานสร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์              

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 



คู่มือประกันคณุภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ปีการศึกษา 2562

 
99 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 

คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ใน
กลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะคณะในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น  ๆ ไม่ใช่

จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด 
ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ที่ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ที่ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 
- ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ         
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 กรณีศึกษา 
 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
 ซอฟต์แวร์ 
 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
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หมายเหตุ : 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือ          สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

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

3. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของ
อาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงาน
การวิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชนทั้งหมดของคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะในปีที่ประเมินฯ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

x 5 ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน ์
ต่อชุมชนทั้งหมดของคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

1. นับจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีประเมิน  
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณีต่างชุมชน

ในปีท่ีรับการประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
3. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการประเมิน        

ในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้า งคุณค่า 
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่าง
เข้มแข็งยั่งยืน  

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่ง

พึงมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการ
วิชาการท่ีชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

2. คณะมีการจัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น 
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มี
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา 

3. คณะมีการด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม
ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 โครงการ 

4. คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. คณะน าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการก าหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จึง
ต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน  

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมดของคณะ 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =  

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

x 5 
ร้อยละของจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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องค์ประกอบที่ 4   ศิลปวฒันธรรม และความเป็นไทย 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
มีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการส่ง เสริม

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อ

ยอดและสร้างคุณค่าตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงคข์องแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 

หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต ์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน            
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง  ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3  ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 

เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ                
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรมีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  
2. มีการก ากับ ติดตาม ให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ท างานตามที่ก าหนด  
3. มีการก ากับ ติดตาม ให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการความรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2    การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก แต่ละคณะจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง

เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์              
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2.  มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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บทที่ 6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติด้วยเพ่ือให้เป็นตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพ่ือน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบ
คุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง /
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
ได้ด่าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้
ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงาน
ผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

ส่วนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่ คณะกรรมการ
จัดท่ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจัดท่าขึ้น 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายนอกของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 

 

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร  

1.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส่านักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้จ่านวน
เกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น 
“ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 
ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00  หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

 ตามคะแนนที่ได้ดังนี้ 

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

 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 
1 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี                        
 13 

คะแนนรวมเฉลี่ย  =                                
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แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของ
หลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ 
โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง
องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6.1 องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ
ระดับหลักสูตร ปรับปรุง (26 เมษายน 2563) 

 
องค์ประกอบ

ที ่

 
คะแนน
ผ่าน 

 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน / ไม่ผ่านมาตรฐาน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชีใ้

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 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 1 7 5   

ผลการประเมิน      

หมายเหต ุตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางที่ 6.2 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

 
มาตรฐานที ่

 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 9 - 
3.1, 3.2, 
5.1, 5.3, 

6.1 

2.1, 2.2, 
3.3, 5.4 

  

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

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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2. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ

การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 8.3 องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ
ระดับคณะ  ปรับปรุง (26 เมษายน 2563) 

 
องค์ประกอบ

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

 
I 

 
P 

 
O 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินการต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินการระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2, 1.3 
1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 

1.1, 1.8   

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

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางที่ 8.4 มาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ    
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ 

 
มาตรฐานที ่

 

 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 8 1.2, 1.3 
1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 

1.1, 1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 1 - 4.1 -   

5 3 - 
5.1, 5.2, 

5.3 
-   

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

 

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วยตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 

 


