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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖1 
 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2561  มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  และทักษะ
ศตวรรษที่  ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรม  เคารพกฎหมาย  มีภาวะผู้น า  รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและ 
รู้บริบทสากล  โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย  
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหน่วยงาน  ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น   
โดยมีการก ากับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  การวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการแก่สังคม  ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  และการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน   
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ  คือ   
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2561  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  ลงวันที่  

7  สิงหาคม  2549 
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  มาตรฐาน  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
(1) มาตรฐานที่  ๑  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



 (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความเพียร  มุ่งมั่น  มานะ  บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษที่  ๒๑  มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง  ชุมชน  
สังคม  และประเทศ 

 (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข  
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานที่  ๒  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา  ที่ เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
หรือสิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ  ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจ าเป็นของสังคม  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  และประเทศ  ผลลัพธ์ของ
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต  หรือการสร้างโอกาส  
มูลค่าเพ่ิม  และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ   

(3) มาตรฐานที่  ๓  ด้านการบริการวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม  ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  โดยมี  
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส  ชัดเจน  และตรวจสอบได้  ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

(4) มาตรฐานที่  ๔  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้  การวิจัย  หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  

การสรางความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย  
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  ผลลัพธ์ของ 
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(5) มาตรฐานที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 (๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียน 

แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ  
ที่หลากหลายของประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
สังคม  สถานประกอบการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

 (๕.๒) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยืดหยุ่นคล่องตัว  
โปร่งใสและตรวจสอบได้   

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



คํานํา 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนอยางตอเนื่องและสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ       
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จึงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดมีการ
ดําเนินงานพัฒนาเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย สรางระบบและกลไกในการ
พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ โดยมีการ
กําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินใหเปนไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมจากบุคลากรภายใน และ
ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และเร่ิม
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูการปฏิบัติปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

คูมือฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาจะประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือฉบับนี้จะสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ และนําไปสูการสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

     (อาจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว)   
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี
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บทที่ 1 
บทนํา 

1. ขอมูลทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เปนสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ไดเร่ิมจากการที่สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินประมาณ 4 
ไร ใหกระทรวง ศึกษาธิการจัดตั้ง โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
ปจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัด
ครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรก คือ 
อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียน 
เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของพระองค ซึ่งสถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษา ทั้งแผนก
ฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดีตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและ คํานําหนาชื่อตามความ
เหมาะสม โดยในป พ.ศ. 2513 ไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ป พ.ศ. 2515 ไดขยายงาน
การฝกหัดครูมาอยู ณ ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมูที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ในป พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติ
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร 3 งาน 19 ตารางวา 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯ ไว “ในพระบรมราชูปถัมภ” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 
และวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ทรงเสด็จพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปดพระ
อนุสาวรีย สมเด็จพระราชปจตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปนเหตุ
ใหเปลี่ยนชื่อเปน สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2547 
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลใหไดยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

การจัดการเรียนการสอน ป พ.ศ. 2520 มีการเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 
2549 เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ หลักสูตรนานาชาติที่ศูนยจัดการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในปการศึกษา 2556 เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร ในปการศึกษา 2557 เปดสอน
หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารนานาชาติ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 7 คณะ 1 วิทยาลัย ไดแก 
คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร และวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มีสาขาวิชาทั้งหมด 72 สาขาวิชา 
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2. ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ 

ปรัชญา   วิชาการเดน   เนนคุณธรรม   นําทองถ่ินพัฒนา   กาวหนาดานเทคโนโลย ี

วิสัยทัศน  ตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ใหมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

พันธกิจ 
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู 

เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปะวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของ
ปวงชน มีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย 
ใหบริการทางวิชาการ ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และ
สงเสริมวิทยฐานะครูในการดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขางตน มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ ดังนี้ 

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน และเปนตนแบบที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการพันาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถ่ิน 

3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธและ ถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชน
ในทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางๆ 
วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเปนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 
 
3. อัตลักษณ/เอกลักษณ/ปณิธาน/วัฒนธรรมองคกร/สมรรถนะหลัก 
 

อัตลักษณ    บัณฑิตจิตอาสา  พฒันาทองถ่ิน 
 

เอกลักษณ   เปนสถาบันทีน่อมนาํแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปณิธาน   เสริมสรางความเขมแข็งและมั่งค่ังของชุมชน 
 

วัฒนธรรมองคกร  พัฒนานวัตกรรม มุงเนนความเปนเลิศ รวมพัฒนาทองถ่ิน 
 

สมรรถนะหลัก   บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 

4. คานิยมหลัก  
V  :  Visionary     เปนผูรอบรู 
A  :  Activeness    ทํางานเชิงรุก ริเร่ิมสรางสรรค 
L  :  Like to learn   สนใจใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 
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A  :  Adaptive    ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง 
Y  :  Yields     สรางผลงานเปนที่ประจักษ 
A  :  Acceptance and Friendliness   เปนที่ยอมรับในการเปนกัลยาณมิตร 

 

5. เปาประสงค 
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพ

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ินความมั่นคง   

มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มข้ึน 
4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวม รักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพมาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ 

และเปนที่ยอมรับตอประชาชน 

6. กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 สภามหาวิทยาลัยรวมทั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในชวงป พ.ศ. 2562-2564 โดยมุงมั่นนอมนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบายสูการปฏิบัติ
ใหเปนที่ประจักษของสาธารณชน ไวดังนี้ 
 ดานการพัฒนาทองถิ่น  

นโยบายขอที่ 1 เรงสรางผลงานการพัฒนาทองถิ่นในเชิงประจักษ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม ตามจุดเนนของยุทธศาสตรประเทศไทย โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ (University Engagement) 
ทั้งในสวนของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นํา
รูปแบบการเรียนรูเชิงผลิตภาพมาพัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถ เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชุม 
ทองถ่ินและสังคม ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการศาสตรแบบสหสาขา และตอบสนองความ
ตองการทั้งระดับประเทศชาติและทองถ่ิน เพื่อสนับสนุการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เรง
พัฒนาฐานขอมูลทองถ่ิน และเครือขายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
แกไขปญหาชุมชน ทองถ่ินรวมกัน และมุงพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
องคความรู ปญญาเชิงการปฏิบัติจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ดานการผลิต และพัฒนาครู  
นโยบายขอที่ 2  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ รวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผาน

การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเรงพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาที่เปนรูปแบบ
เฉพาะของมหาวิทยาลัยแหลงสนับสนุนการเรียนรู (Learning Spaces) พัฒนาอาจารยใหเปนครูของครูมือ
อาชีพ เรงปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการผลิตครู และพัฒนาครูประจําการใหเปนครูมืออาชีพที่มี
สมรรถนะดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร รวมทั้งทักษะการใชภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ศตวรรษที่ 21 เสริมสรางการเรียนรูใหแกผูเรียน พัฒนานวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูปผาน
กระบวนการผลิตครูในระบบปด ตามรูปแบบการเรียนรูที่มุงการแกไขปญหารวมกันในโรงเรียน (Semi 
Residential Learning) สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษา รวมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียน
รวมกับสถานศึกษาและจัดใหมีการถายทอดนวัตกรรมดานเสริมสรางการเรียนรูใหแกโรงเรียนเครือขาย เพิ่ม
บทบาทการมีสวนรวมของคณาจารย/คณะตางๆ ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนรู
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ของนักเรียนในสถานศึกษาเครือขายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเปนตนแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ยกระดับ
คุณภาพ ผลการเรียนรูรวมกับคณะครุศาสตร และโรงเรียนเครือขาย 

ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต 
นโยบายขอที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัด การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ ใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ โดยสรรหา สนับสนุนใหคณาจารยมีคุณวุฒิ ผลงาน
และตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ สงเสริมใหคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ผลิตผลงานที่โดดเดน ไดรับ
รางวัลและการยกยองในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีอัตลักษณ 
เดนชัดเปนที่ยอมรับในดานการมีสวนรวมพัฒนาทองถ่ิน และพรอมทํางานในบริบทของประชาคมอาเซียน 
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน พัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) สงเสริม
ใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดดาน
คุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษนําไปสูการสรางนวัตกรรมหรือสรางการ
เปลี่ยนแปลง และยกยอง สงเสริมใหนักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สรางและนําเสนอผลงานที่
สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
นโยบายขอที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเปนองคกรแหงความสุข พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) โดยเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล สรางบรรยากาศการเรียนรูแบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการที่มีความเปนเลิศดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เปนตัวอยางของ
ชุมชนในการจัดการระบบนิเวศ พัฒนาองคกรแหงความสุขที่อาจารย บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถดึงดูดคนดีคนเกงเขามารวมงานได สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา รวมทั้งสงเสริมการนอมนําแนวพระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต การบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล และเตรียมการเพื่อ
รองรับการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับตามหลักธรรมาภิบาล 
 
7. ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย
ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาทองถ่ิน 
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูตาง

วัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม  
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศมีธรรมาภิบาล 
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ไดตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระสําคัญที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-
2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม 
เคารพกฎหมาย มีภาวะผูนํา รูรักษคุณคาความเปนไทยและรูบริบทสากล โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาเปน
การศึกษาตลอดชีวิต สรางวิถีการเรียนรูของคนไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูสูการรวมกันสรางสรรค
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ใหสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปน
กลไกในการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามหลักการขางตน มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดนโยบาย
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ ใหเปนที่
ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ ดังนี้ 
 1. สรรหา สนับสนุนใหคณาจารยมีคุณวุฒิ ผลงานและตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ 
 2. สงเสริมใหคณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ผลิตผลงานที่โดดเดน ไดรับรางวัลและการยกยองใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 3. พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ มีอัตลักษณเดนชัดเปนที่ยอมรับในดานการมี
สวนรวมพัฒนาทองถ่ิน และพรอมทํางานในบริบทของประชาคมอาเซียน 
 4. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามปรัชญาการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning 
Philosophy) 
 5. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค การคิดเชิง
ผลิตภาพ การคิดดานคุณธรรม และความรับผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษนําไปสูการสรางนวัตกรรม
หรือสรางการเปลี่ยนแปลง 
 6. ยกยอง สงเสริมใหนักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สรางและนําเสนอผลงานที่
สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
 
1. วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยระบบดังกลาวเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ

2. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน 
และมหาวิทยาลัย 

3. ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบตางๆ วาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐาน 



6 | คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562  

4. เพื่อใหหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
นําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไว
ตามจุดเนนของตนเอง 

5. เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนา การ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของมหาวิทยาลัย 

6. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัย
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

7. เพื่อใหหนวยงานและหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสาํหรับการสงเสริมสนบัสนนุ
การจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่

เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งในกฎกระทรวงนี้ระบุ “การประกัน
คุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวน
เก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล โดยใหสถานศึกษาแตละแหงจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพื่อสถานศึกษาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 - 2565)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา 
และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับ 
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การศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกัน ตาม
ความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การ
ขับเคลื่อนภาคการผลิต ในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถ
ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุม
เหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันได
ระหวางกลุมและในระยะยาว การประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่
นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2554 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
เปน 4 กลุม คือ กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะ
ทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาเอก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จัดอยูในกลุม 
ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อใหได
บัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ในระดับภูมิภาค 
สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารง
ชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนเคร่ืองมือใน
การกํากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการ/หนวยงานในสังกัด โดยไดนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงาน เพื่อสรางผลผลิต ผลลัพธให
เกิดกับผูเรียนไดอยางมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ซึ่งไดระบุสาระสําคัญ
เก่ียวกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองตอ
เปาหมายของการพัฒนาประเทศไดทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการ
ภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดวยมาตรฐาน 

5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน มาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการแกสังคม มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานดานการบริหารจัดการ มี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คือ ผูเรียนรู เพื่อสรางงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งค่ัง ยังยืน และพลเมืองที่เขมแข็ง เพื่อสันติสุข 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาใหสอดคลองตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน 
ในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมดานผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณของ
ประเภทสถาบัน โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถตรวจสอบได เพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ 
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การจัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได
จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 เพื่อนําไปสูการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประกอบดวย มาตรฐานหลัก 5 ดาน คือ มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน มาตรฐานดานการ
วิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทย และมาตรฐานดานการบริหารจัดการ นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2552 เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา โดยกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุก
ระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
และตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการ
เรียนรูดานทักษะพิสัย 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองนโยบาย และ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทาง ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การใหเสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic freedom) 2) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) 
และ 3) ความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได (Accountability) ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
ประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับ
ปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่ เ ก่ียวของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ดวยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
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สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจํา   
ทุกป เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้น
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 

 หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 
 1. สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 2. เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่ง

สามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประกอบดวยการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย โดยเร่ิมใชในปการศึกษา 
2562 

 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินฯ 
จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุน 
กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย เปน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึด
หลักตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ หนวยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัย ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

 4. เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเร่ืองกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อ
ไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 

3.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีการดําเนินงานให

เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานกงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้คุณภาพ ดังนี้ 
1. ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน

ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูใน
รูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอย
ละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 

2. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน       
5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวา ผลการ
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ดําเนินงานไดก่ีขอไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือ
วาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ และ
กรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยูระหวาง 0-5 

เพื่อใหสอดคลองกับกรอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบดวย มาตรฐาน     
5 ดาน ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ และแนวทางการนํามาตรฐานการอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ 
พ.ศ. 2561 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะเนนพันธกิจในดานการผลิต
บัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ระดับคณะ 
หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหาร
จัดการไดทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
หลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 7 ของคูมือฉบับนี้  

 
3.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพสงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดย
มอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับหลักสูตร 
คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ระบบประกันคุณภาพที่ใชสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล หลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลยั โดยจัดทํา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการ
หรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ       
ซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

 
3.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอ
คุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง
การปรับปรุงและพัฒนา 

 
4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2562 - 2566) 
 ในป พ.ศ. 2561 สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ระดับหนวยงาน ในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เปน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และ
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มหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
และเพิ่มเติมดานอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ที่เนน
กระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลาวดวย ซึ่งได
กําหนดหลักการพัฒนาไว ดังนี ้
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบ 
ที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู      
ซึ่งตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จะครอบคลุมเร่ือง การสงเสริม พัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ และเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบที่ 1 ผลลัพธผูเรียน องคประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม องคประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องคประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแล และตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมการดําเนินงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ 
แตละหลักสูตร คณะ และหนวยงานสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยดูแล รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการ
นักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของทุกหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน จะเนนพันธกิจหลักของหนวยงาน
ในการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การ
บริหารจัดการ องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน โดยตัวบงชี้ และเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงานสนับสนุน ครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของ
หนวยงานสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกหนวยงานที่มหาวิทยาลัยดูแล รวมทั้ง 
กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 5.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ดวยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจํา   
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ทุกป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี จึงไดดําเนินการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในข้ึน โดยนําประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการนํามาตรฐานการอุดมศึกษาศึกษาสูการปฏิบัติ พ.ศ. 2561 รวมถึงทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับระบบ
การประกันคุณภาพ มาประกอบการพิจารณาและวิเคราะหจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ไดนําทฤษฏีระบบการ
ประกันคุณภาพ โดยนําปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ/ผลกระทบ (Output) มาอธิบาย
กระบวนการการผลิตบัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการผลิตบัณฑิต 
รวมถึงกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพื่อ
สรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิต และสงเสริม สนับสนุน กํากับตดิตามการดําเนินงานของระดับหลักสูตรให
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา สงผลสะทอนตอผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดอยางมี
คุณภาพ  เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีข้ันตอน ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะหและทบทวนจาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

2. จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดปฏิทินการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และกําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ หนวยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัย  

3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดเก็บหลักฐานตาม     
พันธกิจในรอบปการศึกษา (ระยะ 12 เดือน) ตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบการประกันคุณภาพ 
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

4. ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตร 
คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 2 คร้ัง/ป (ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2) รายงาน
ตอผูบริหารหนวยงาน และสภามหาวิทยาลัย 

5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตร ผาน
ระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพที่
กําหนด ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  

8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย ตอผูบริหารหนวยงาน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

9. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาวาง
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รวมถึงปรับปรุงการดําเนินงานนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

10. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยสงหนวยงานตนสงักัด สํานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน และเผยแพรสูสาธารณชน 

11. เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  
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 5.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมี
การประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล ใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยกลไกที่
สําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนงานเพื่อใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ 
หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ไดแก 

 1.1 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ มีดังนี้ 

  1.1.1 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง ตัวแทนผูดูแล
งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และเจาหนาที่ของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เปนตน  

  1.1.2 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบ 
ดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหนาสํานักงานคณะ และเจาหนาที่ เปนตน  

  1.1.3 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน ประกอบดวย ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน 
และเจาหนาที่ เปนตน กรณีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงาน และ
เจาหนาที่ เปนตน 

  โดยคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในชุดนี้มีหนาที่พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานนั้นๆ รวมพิจารณากําหนดแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนและให
คําปรึกษาในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน รวมถึงภารกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 1.2 คณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ 
หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย เพื่อเปนผูรับผิดชอบดําเนินงานรายตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับหนวยงาน 
จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

2. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือคูมือแนวทางในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  

3. จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา อยางตอเนื่อง  

4. พัฒนาระบบเครือขายของฐานขอมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับสงและปอนกลับขอมูล
ใหกับหลักสูตร คณะ และหนวยงานสนับสนุน 

 
6. แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีข้ันตอนดังนี้   
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การเตรียมการของหนวยรับการประเมิน กอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน 
1) การเตรียมรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 

1) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนด 

2) จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
 2.1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่

นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 2.2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัดเอกสารให
อยูในที่อยูปกติตามสวนงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใดสวนงานไหน ชื่อหรือ
หมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของ
คณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวา
แนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว 

2)  การเตรียมบุคลากร 
1) การเตรียมบุคลากรในแตละสวนงาน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1.1) ทําความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางไร ข้ันตอนการประเมิน
คุณภาพเปนเชนไร 

 1.2) ทําความเขาใจกับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ 
โดยยึดหลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 

 1.3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจางในการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 

 1.4) สรางความตระหนักใหบุคลากรทุกคนวาการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจําของ 
ทุกคนที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 

2) การเตรียมบุคลากรเพื่อเปนผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร 
จํานวน 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งนี้       
ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

 2.1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด รวมถึงทําความเขาใจใน
ภารกิจของหนวยรับการประเมินและมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถใหขอมูลตอผูประเมินรวมทั้งตองรูวาจะตอง
ติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได   

 2.2) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกสวนงานวา
จะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด 

 2.3) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที 

3) การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน 
 1) หองทํางานของคณะผูประเมิน 
  1.1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมากโดยเปนหอง 

ที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 
  1.2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเคร่ืองเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ 

ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 
  1.3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง 
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  1.4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

  1.5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอ่ืนใดเพิ่มเติม 
2) หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะให

เหมาะสมกับการใชงาน 
4) การดําเนินการของสวนงานรับการประเมินระหวางการตรวจเย่ียมเพ่ือประเมินคุณภาพ 
 1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง

วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
 2) ระหวางการตรวจเยี่ยม ใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามปกติ แตเตรียมพรอมสําหรับการนํา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

 3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคล
หรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

 4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวน
หนึ่งอยูอํานวยความสะดวก 

 5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

5) การดําเนินการของสวนงานรับการประเมินภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 1) ผูบริหารระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูเก่ียวของ

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชมุหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุง    
การดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่ควรปรับปรุง 
และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม 
งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบ
ผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

 2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสวนงานชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

 3) หลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ควรใหขอมูลยอนกลับแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
 

6) การกําหนดผูรับผดิชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา  
 มหาวิทยาลยัโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชีป้ระกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน และระดบัมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน 
กระบวนการทาํงานใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้   

 1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงาน
สนับสนุน และมหาวิทยาลัย ไดแก   

  1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบงออกเปน 4 ระดับ 
ดังนี้   
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1.1.1 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑ พ.ศ. 2548) และอาจารย
ผูรับผิดชอบ หลักสูตร (เกณฑ พ.ศ. 2558)   

1.1.2 ระดับคณะ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหนาสํานักงานคณะ และ
เจาหนาที่    

1.1.3 ระดับหนวยงานสนับสนุน คณะกรรมการดําเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง หัวหนา
สํานักงาน และบุคลากรที่เก่ียวของ   

1.1.4 ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย รองอธิการบดีดูแลงานประกันคุณภาพ ผูชวยอธิการบดี คณบดี  
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และเจาหนาที่งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ   

2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน ตามตัว
บงชี้ที่เก่ียวของกับหนวยงาน รวมถึงจัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดเก็บขอมูลเพื่อใชใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ 
หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา   

4. งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเปนหนวยงานที่รับผิดชอบประสานงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย    

5. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหรือคูมือแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ ระดับ
หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย   

6. จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา    

7. พัฒนาระบบเครือขาย/ฐานขอมูลกลางและระบบรายงานเพื่อรับสง และปอนกลับขอมูล
ใหกับหลักสูตร คณะ และหนวยงานที่เก่ียวของ   
 
 7) แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ 
คณะ และระดับหนวยงานสนับสนุน 

1. ระดับหลกัสูตร 
 ใหหลักสูตรเปนผูดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและจัดสง

รายชื่อ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเพื่อจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยจําแนกเปน 2 ประเภท 
ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนอาจารยจากภายนอกมหาวิทยาลัย และอยาง
นอย 1 คนตองคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

ประธานกรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและเปนผูที่ผานการฝกอบรม 
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 | 17 

กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกหลักสูตร และเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร          
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดข้ึน 

กรรมการและเลขานุการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและเปนผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ จัดข้ึน ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการประเมินคุณภาพตองเปนผูที่ทําหนาที่เปนอาจารยประจําใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑ พ.ศ. 2548)/อาจารย
ผูรับผิดชอบ(เกณฑ พ.ศ. 2558) 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของแตละระดับการศึกษาเปนดังนี้ 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ข้ึนไป 

2) หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย ข้ึนไป 

3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย ข้ึนไป 
 
หมายเหตุ** 

1. กรณีเปนหลักสูตรที่อนุมัติปดตามมติสภา คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูประเมินจากภายใน
มหาวิทยาลัย 

2. กรณีหลักสูตรที่ตองเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร กําหนดไว ดังนี้ 

 - ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่
ขอรับการประเมิน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอยางนอยหนึ่งคนของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 

 - คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับ
การศึกษา เปนดังนี้   

 -  ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป   

 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารยข้ึนไป   

 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ
ศาสตราจารยข้ึนไป   
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2. ระดับคณะ 
 ใหคณะเปนผูดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสง

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเพื่อจัดทํา
คําสั่งแตงตั้ง โดยแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังนี้   

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย     
3 คน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของคณะ 

 - ประธานกรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ข้ึนทะเบียนประธานกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้คุณสมบัติของประธาน 
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทา
ข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาหรือ
ผูที่มตีําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป    

 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร     
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดข้ึน ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการประเมินฯ ตองเปนผูที่ทําหนาที่เปนอาจารยประจําใน
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 - กรรมการและเลขานุการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและเปนผูที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดปทุมธานี หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดข้ึน ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการประเมินคุณภาพตองเปนผูที่ทํา
หนาที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 
3. ระดับหนวยงานสนับสนุน     
 ใหสํานัก/สถาบันเปนผูดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พรอมกับสรรหา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน และจัดสงรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง โดยแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ดังนี้    

 คณะกรรมการประเมินฯ จํานวนไมเกิน 3 คน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของหนวยงานสนับสนุน   
 - ประธานกรรมการ/กรรมการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและอยูภายนอกสํานัก 

สถาบันและเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย ที่จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม            
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดข้ึน  
 
หมายเหตุ**  

1. ประธานคณะกรรมการประเมินทุกระดับสามารถตรวจประเมินติดตอกันตอเนื่อง 2 ปการศึกษา
เทานั้น     

2. คณะกรรมการประเมินฯ ระดับคณะ ตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนไวในบัญชีรายชื่อผูประเมินฯของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เทานั้น 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท 

 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวม องคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูที่แฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคร้ัง 
จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผาน
วิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางคร้ังเรียกวา เปนความรูแบบ
รูปธรรม นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเปาหมายการพัฒนา องคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ือ
อาทรระหวางกันในที่ทํางาน 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
(1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือ องคกร 
(2) การเสาะหาความรูที่ตองการ  
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด         

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูที่

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เก่ียวของเปนทั้งความรูที่ชัด

แจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ 
และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน
ไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ 
และตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง 
องคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 
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การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 
ประเทศ (อยางนอย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และ
มีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25  

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความ
ที่มาจากตางประเทศ อยางนอย3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
**บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพ ซึ่ง
สามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและ
ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดย             
มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
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พัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา
ทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรค
ทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ 
ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดงรูปแบบตางๆ และ(3) 
วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 

นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม แบงออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) 2) นวัตกรรมดาน
บริการ (Service innovation) 3) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (Business process) 4) รูปแบบธุรกิจ
ใหม (Business model innovation) 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความ
เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งเปนที่
ยอมรับในศาสตรนั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปดสอน เปนผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร และเปนผลงานวิจัยตีพิมพในรอบหาปที่ผานมา (ให
นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพในปการศึกษาที่ประเมิน) โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียน
บรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพ
และแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน (กกอ. ในการประชุมคร้ังที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน  
ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCI mango Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล 
ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือ ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของมหาวิทยาลัยคลอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของ
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การดําเนินงานตามกลยุทธโดยมหาวิทยาลัยนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มีการประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่
ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบนัใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจาก
แหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวย
วิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการ
ดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ
ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา
โครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช            

องคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและ
สังเคราะหข้ึนเปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตร
หรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียน
สามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุ
วิทยาการ เชน วิศวกรรม ชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) ภูมิศาสตรสารสนเทศ 
(ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี) ตัวอยางหลักสูตร
ที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที ่7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมา
ตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
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อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่สัมพันธกับศาสตรที่เปด
สอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
หรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี ้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรม
ที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจาก องคการภายนอก เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐม ี10 องคประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมี
ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได  
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6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 
ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไม
มีการแบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพรองโดยเอกฉันท 

0การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การนําเอา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพ ของสถานศึกษา
โดยคํานึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอ
สิ่งกระทบที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ตอง 0อาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ซึ่ง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องคประกอบ ไดแก พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุมกันตัวที่ดี
และ 2 เงื่อนไข ไดแก คุณธรรมและความรู 

ชุมชนที่มีการศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องคกร ชุมชน 
ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนตนเองไปสูเปาหมายอยางยั่งยืน ชุมชนทองถ่ินมีจิตสํานึก 
สาธารณะ รูเปาหมาย เชื่อมั่นวิถี และพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจดัความสมัพันธกับ
ภาคี ใชแผนการจัดการความรูและทุนชุมชนแกไขปญหา และพัฒนาตนเองทุกดานอยางเปนระบบ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญ โดยคํานึงถึงความตองการของกลุมเปาหมายเปนสําคัญ ผลของการบริการวิชาการกอใหเกิด
ความพึงพอใจและประโยชนตอชุมชนและสังคม 

ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดข้ึน 
เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 
แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
ศักยภาพของตนเอง 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง กลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและ
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ไดแก นายจาง บัณฑิต ผูรับบริการวิชาการ นักศึกษา บุคลากร ผูปกครอง 
ศิษยเกา และประชาชน 

ทุกมิติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ 

อาจารย หมายถึง คณาจารย ซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย           
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับอาจารยที่มีรายชื่อ ณ สิ้นปการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 
5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรใน
หลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยู
แลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) ทั้งนี้ กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กนอยโดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอใหปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในการสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนให
พิจารณาวา 
 -คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED2013 
(UNESCO) 
 -กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย 
 
นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารยผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่ รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดย
จะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือ    
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สหวิทยาการใหเปนเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ําไดเกิน 2 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนิน
เชนเดียวกับการนําเสนอ หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอยโดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให
ความเห็นชอบ และเสนอใหปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับทราบตาม
แบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 

อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา 

ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารยประจําหลักสูตรในตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 ในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตที่มี คุณภาพ การ
ดําเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด ซ่ึงควรจะมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการ ดังตอไปนี้ 

1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
วาดวยหลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของโดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 

2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

3) ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพื้นฐานในสวนที่
เก่ียวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนที่เก่ียวของกับคุณวุฒิ 
ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการ จะ
ประเมิน ในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเปนแนวทางใหแก
ผูประเมินเพื่อใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนใน
แตละระดับสําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา 

4) มหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบ
จะตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับ
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ  
 

 

 

 

 

 

 



ระดับหลักสูตร 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องคประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการดําเนินงานในประเด็นทีเ่กี่ยวของ 

1. การกํากับ 
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.  

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ มาตรฐาน 
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ 
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

  (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย) 
2.2 การไดงานทาํหรือ
ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพหรือ
เผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสริมและ     
พัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดบับณัฑติศึกษา  

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  
- อัตราการสําเร็จการศึกษา  
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

4. อาจารย 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย  
 

- การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพฒันาอาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย  - รอยละอาจารยที่มีวฒุิปริญญาเอก 
- รอยละอาจารยที่มีตาํแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานตีพิมพของอาจารย  
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  - อัตราการคงอยูของอาจารย  
- ความพึงพอใจของอาจารย  
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. 

องคประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพ 
ตัวบงชี ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการดําเนินงานในประเด็นทีเ่กี่ยวของ 

5. หลักสูตรการ
เรียน การสอน 
การประเมิน 

5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร  

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขานัน้ๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ 
มคอ.4 
- การแตงตั้งอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานพินธและ
การคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

5.3 การประเมินผูเรียน  - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู  

- ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนั โดยมี
สวนรวมของอาจารยประจําหลกัสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
- จํานวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษา
ไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑรับรองวิทย
ฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง
ลวนใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ         
พ.ศ. 2558 ตามที่ประกาศใชในขณะนั้น เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และ     
พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใช
เมื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 3 ขอ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตาม
เกณฑ 11 ขอ สําหรับหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ใน
ระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 5 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ 10 
ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 

เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
1. จํานวน
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คน  
และเปนอาจารย
ประจําเกินกวา  
1 หลักสูตรไมได และ
ประจําหลักสตูรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดั
การศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 
 

ไมนอยกวา 5 คน และ
เปนอาจารยประจาํเกิน
กวา 1 หลักสูตรไมได 
และประจําหลักสตูร
ตลอดระยะเวลาท่ีจดั
การศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 

ไมนอยกวา 5 คนและเปน
อาจารยประจําเกินกวา  
1 หลักสูตรไมได และ
ประจําหลักสตูรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา
ตามหลักสูตรน้ัน 
 

บันทึกขอความศธ. 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549 กําหนดวา 
 อาจารยประจําสามารถเปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีเปนหลักสตูรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสตูร
ท่ีไดประจําอยูแลว 
 อาจารยประจําหลักสูตรในระดบับัณฑิตศึกษา สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสตูร 
บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว 254 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 กําหนดวา 
 กรณีหลักสูตรปรญิญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ กําหนดใหตองมีอาจารยประจํา
หลักสตูรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคณุวุฒิ
ครอบคลมุแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน 

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญา
โทหรือเทียบเทาหรือ 
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขา
ท่ีตรงหรือสมัพันธกับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน
อยางนอย 2 คน 

มีคุณสมบัตเิปน
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูร หรืออาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
หรืออาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรือ
อาจารยผูสอน 

มีคุณสมบัตเิปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ หรืออาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธหรือ
อาจารยผูสอน 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารยข้ึนไป  
ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
จํานวนอยางนอย 3 คน 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยข้ึนไป ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกันจํานวนอยาง
นอย 3 คน 
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เกณฑการประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ 
4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

- 1. อาจารยประจาํหรือ
ผูทรงคณุวุฒิภายนอก
สถาบัน มคีณุวุฒิปรญิญา
โทหรือดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวา 
ผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขา 
วิชาท่ีสัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณดาน
การสอน และ 
3. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1. อาจารยประจําหรือ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคณุวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวา 
รองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณดานการ
สอน และ 
3. มีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

หลักสตูรปริญญาโท ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 0504(4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2555 
กําหนดวา ใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได แมจะยังไมมผีลงานวิจัยหลังจากสําเรจ็การศึกษา ท้ังน้ี ภายในระยะเวลา 2 ป 
นับจากวันท่ีเริ่มสอนจะตองมผีลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับปรญิญา
เอกและเปนอาจารยประจาํหลักสตูร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธในระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกได 
 

5. คุณสมบัติของ
ท่ีอาจารยปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
และอาจารยท่ี
ปรึกษาการ
คนควาอิสระ 

- 1. เปนอาจารยประจํา
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก
หรือดํารงตาํแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวา 
รองศาสตราจารย  
ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 
2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา  

1. เปนอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก หรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และ 
2. มีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ ดังน้ี 
1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยท่ีมีคุณสมบัตติามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซึ่ง

เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได
โดยใชระบบการจางพนักงานมหาวิทยาลัย คือมสีัญญาจางท่ีใหคาตอบแทนเปนรายเดือน
และมีการกําหนดภาระงานไวอยางชัดเจน อาจารยดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปน
อาจารยประจําหลักสตูร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยวิทยานิพนธรวม 
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนได 

2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
ไดตอไปจนนักศึกษาสําเรจ็การศึกษา หากนักศึกษาไดรับอนุมัตโิครงรางวิทยานิพนธกอน
การเกษียณอาย ุ
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6. คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

- 1. เปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคณุวุฒิ
ภายนอกท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวา 
รองศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
และ 
2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1. เปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ7.6 ผูเช่ียวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจ
เปนบุคลากรท่ีไมอยูในสายวิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณา
ดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบันเทาน้ัน สวนผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคลากรประจําในสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ี
มีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณในสาขาวิชาน้ันๆ เปนท่ียอมรับในระดับหนวยงาน
หรือระดับกระทรวง หรือวงการวิชาชีพดานน้ัน เทียบไดไมต่ํากวาระดบั 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

ในกรณีหลักสูตรปรญิญาเอกไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ท่ีไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาท่ีเปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้ง
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาและ
ตองแจงคณะกรรมการการอุดมศกึษาใหรับทราบการแตงตั้งดวย 

7. คุณสมบัติ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

- 1. อาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
และ 
2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยท่ีไมใชสวน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1. อาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธ
กันและ 
2. มีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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8. การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน
ของผูสําเรจ็
การศึกษา 

- (เฉพาะแผน ก เทาน้ัน) 
ตองเปนรายงาน
สืบเน่ืองฉบับเตม็ในการ
ประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) หรือ
วารสารหรือสิ่งพิมพ
วิชาการซึ่งอยูใน
รูปแบบเอกสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

วารสารหรือสิ่งพิมพ
วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer review) ซึ่งอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

วิทยานิพนธซึ่งเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพในวารสารหรือสงพิมพทางวิชาการได โดยพิจารณาจากปท่ีไดรับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ไมใชปท่ีขอจด 

9. ภาระงาน
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- วิทยานิพนธ  
อาจารย 1 คน ตอ 
นักศึกษา 5 คน 
 

การคนควาอิสระ  
อาจารย 1 คน ตอ 
นักศึกษา 15 คน 
  

หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง  
2 ประเภทใหเทียบ
สัดสวนนักศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธ 1 คน
เทียบเทากับ นักศึกษา
ท่ีคนควาอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ 
อาจารย 1 คน ตอ 
นักศึกษา 5 คน  

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ขอ 10 กําหนดวา อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรกึษาไดไมเกิน 5 คน
หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน 
ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ท้ังน้ี ตองไมเกิน 10 คน เพ่ือสนับสนุน
นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมีความพรอมทางดานทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัยขนาดใหญอยาง
ตอเน่ืองในการผลติผลงาน 
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10. อาจารยท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิต 
ศึกษามีผลงาน 
วิจัยอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ 

- ควรมอียางนอย  
1 เรื่องในรอบ 5 ป 
โดยนับรอบปท่ีประเมิน 

ควรมอียางนอย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ป โดยนับรอบปท่ี
ประเมิน 

เปนเจตนารมณท่ีประสงคใหมีการพัฒนางานวิจัยอยางสม่ําเสมอ 

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตาม
รอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงให
เสร็จและอนุมัต/ิให
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพ่ือใหหลักสตูรใชงาน
ในปท่ี 6) 
หมายเหตุ สําหรับ
หลักสตูร 5 ป 
ประกาศใชในปท่ี 7 
หรือหลักสูตร 6 ป 
ประกาศใชในปท่ี 8) 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงให
เสร็จและอนุมัต/ิให
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพ่ือใหหลักสตูรใชงาน
ในปท่ี 6) 
  

  

รวม เกณฑ 3 ขอ เกณฑ 11 ขอ  เกณฑ 11 ขอ  
 

เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเกณฑ
มาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตามตัวบงชี้นี้จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับที่ประกาศใชลาสุด 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลักสตูร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสตูรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธกับสาขาวิชาท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา  
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณในดานการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  
- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหน่ึงหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน • อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ี
สอน  
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดบัปริญญาตรไีด  
• อาจารยพิเศษ  
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ  
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป  
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
 

เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร 

- ไมนอยกวา 3 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสตูรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา 
 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน • อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 • อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา
เปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการอยาง
นอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี
ปรึกษาคนควาอิสระ 

- เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันต่ําปรญิญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาต ิซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาต ิ
ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธ
ตองไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร 
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตอง
เปนผูทรงคณุวุฒิจากภายนอก 

 • อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาและดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน 

• อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาและดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน 
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 - มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาต ิซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาต ิซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพเผยแพรของผูสําเรจ็
การศึกษา 

• แผน ก1 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

• แบบ 1 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

 • แผน ก2 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดย
บทความท่ีนําเสนอไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding) 

• แบบ 2 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
 

 • แผน ข 
- รายงานการคนควาหรือสวนหน่ึงของการคนควาอิสระตองไดรับ 
การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 
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ปริญญาโท ปริญญาเอก 

9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

• วิทยานิพนธ          - อาจารยคุณวุฒิปรญิญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน 
• การคนควาอิสระ  
                           - อาจารยคณุวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน 
                           - หากอาจารยคณุวุฒิปริญญาเอกและมตีําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมตีําแหนงทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารยข้ึนไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน 
                           - หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทใหเทียบสดัสวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 10 ขอ  
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3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 

เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสตูรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

-  ไมนอยกวา 5 คน และ 
-  เปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
-  ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 

-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

-  คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

-  มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน • อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา
เปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 

• อาจารยประจํา 
-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 

หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 
  1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
• อาจารยพิเศษ 
-  คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรอืเทียบเทา 
-  มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 4 ป 
-  ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา 
   เปนผูรับผดิชอบรายวิชาน้ัน 
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10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 เกณฑ 5 

 
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2552 
 
ผลการประเมินตัวบงชี้ที ่1.1    กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา หลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 

      (คะแนนเปน ศูนย) 
 

หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนาํที ่สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ.หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ.และรายงานการประชุมสภาที่อนมุัติ / ใหความเห็นชอบหลักสูตร 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 | 43 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใช
ความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในฐานะที่เปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาไดจัดทํา
มาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ
ตางๆ ไดเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละ
หลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทําและคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจาก      
ตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2        
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชีน้ี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรูจาก
บัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

เกณฑการประเมิน  
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคํานวณ    

คะแนนทีไ่ด = 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต 

จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด 

ขอมูลประกอบ  
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต

ที่สําเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ : 
- ในกรณีที่หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมครอบคลุม สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย 

แมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครอบคลุมการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผาน
มาใชประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ

ไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางหลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทย
เปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษา
ไทย จํานวน 10 คนเปนฐาน 100% 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกต ิภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่

ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลัง
สําเร็จการศึกษาเทานั้น 

เกณฑการประเมิน  
โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร   
 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
x 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x 5 
100 

หมายเหตุ :  
- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับ

หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษา
แลว 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควาคิดอยางเปนระบบวิจัย เพื่อหาคําตอบที่มีความ

นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช
ความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ  

เกณฑการประเมิน  
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท 
x 100 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา 

x 5 
40 

 

หมายเหตุ :  
- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับการ

ตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted) 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 • บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 • บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศนับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

• ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 • บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 • บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 • บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

• ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper)และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได  

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมิน 

นั้น  ๆ 
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ 

วิจัยเพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสำเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู

เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอสาธารณะ  

เกณฑการประเมิน   
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาเอก 
x 100 

จํานวนผูสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา 

x 5 
80 

หมายเหตุ :  
- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับการ

ตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted) 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 • บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 • บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศนับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

• ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 • บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 • บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แตวันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 • บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

• ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได  

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการ
ประเมิน นั้นๆ  

3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองเปนระบบที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการ
สงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อให
นักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได  

ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชา
หลัก (core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(information, media, and technology skills)  
 ทักษะสําคัญที่คนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ  

1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical 
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสารและความรวมมือกัน (communication and collaborative)  

2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (information literacy) การรูสื่อ (media literacy) และ การรู ICT (ICT literacy)  

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุน (adaptability and flexibility) ความคิดริเร่ิมและการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative and 
self-direction) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนําและรับผิดชอบ
ตอสังคม (leadership and social responsibility)  
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เร่ิมดําเนินการตั้งแตระบบการรับ
นักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตกระบวนการดําเนินการ
ดังกลาว จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้  
 ตัวบงชี้ที ่3.1  การรับนักศึกษา  
 ตัวบงชี้ที ่3.2  การสงเสริมและพฒันานักศึกษา  
 ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที ่3.1  การรับศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตรจะมี

แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ
สอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเคร่ืองมือที่ใชในการคัดเลือกขอมูล หรือวิธีการ
คัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมกีลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ       
มีกลไก 
 ไมมกีารนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการนํา 
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ  
มีกลไก 
 มีการนํา 
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน 
การจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน 
สามารถใหเหตผุล
อธิบาย การเปน
แนวปฏิบัติท่ีดไีด
ชัดเจน 

หมายเหตุ : กรณีเปนหลักสูตรปด และงดรับนักศึกษา ตามมตสิภา ไมตองรับการประเมินในตวับงชีน้ี ้
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ตัวบงชี้ที ่3.2   การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ในชวงปแรกของการศึกษาตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนแกนักศึกษาเพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ 
ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
 - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
 - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
เกณฑการประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

ไมมีระบบ  
ไมมกีลไก 
ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไมมีขอมลู
หลักฐาน 
 

มีระบบ  
มีกลไก 
ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา/
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมหีลักฐานเชิง
ประจักษยืนยันและ
กรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถให
เหตุผลอธิบาย การ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดไีด
ชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที ่3.3  ผลที่เกิดกบันักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร 
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
 - การคงอยู 
 - การสําเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ : 

- การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวน
ที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี ้3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจาํนวนนักศึกษาที่
ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวติ การยายสถานที่ทาํงานของนกัศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของจํานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบัณฑติสําเร็จการศึกษาแลว 

- การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุน 

ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 4 ป 
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เกณฑการประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีการ
รายงานผล
การดําเนิน 
งาน  

 มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ในบางเร่ือง  

 มีการรายงาน 
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบงชี้  
 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน   
ตัวบงช้ี   
 มีแนวโนมผล
การดําเนินงานท่ีดี
ขึ้นในบางเร่ือง 
 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบงช้ี   
 มีแนวโนมผล
การดําเนินงานท่ีดี
ขึ้นในทุกเร่ือง 
 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี  
 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเรื่อง 
 มีผลการ
ดําเนินงานท่ี 
โดดเดน 
เทียบเคียงกับ
หลักสตูรน้ันใน
สถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยันและ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายวา
เปนผลการ
ดําเนินงานท่ีโดด
เดนอยางแทจรงิ 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

อาจารยเปนปจจัยปอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและ       
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการ
ดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งข้ึนดวยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่
รับเขาในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ    
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง   
 องคประกอบดานอาจารย เร่ิมดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและ
ผลลัพธที่เกิดกับอาจารยจะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ที่  4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 ตัวบงชี้ที่  4.2   คุณภาพอาจารย 
 ตัวบงชี้ที่  4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย 
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ตัวบงชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การบริหารและพัฒนาอาจารย เร่ิมตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ

อาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมนประเด็นตอไปนี้ 
 - ระบบการรับและแตงตั้งอาจารย 
 - ระบบการบริหารอาจารย 
 - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน    
 

0 1 2 3 4 5 

ไมมีระบบ  
ไมมกีลไก 
ไมมี
แนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไมมีขอมลู
หลักฐาน 
 

มีระบบ      
มีกลไก 
ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

มีระบบ มี
กลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน 
การจากผลการ
ประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมหีลักฐานเชิง
ประจักษยืนยันและ
กรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถให
เหตุผลอธิบาย การเปน
แนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2   คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา   

คําอธิบายตัวบงชี้  
การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให

อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อัน
สะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง   
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 
 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 - ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลTCI 
และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
 

รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑการประเมิน   
โดยแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0–5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  

หมายเหตุ :  
- กรณีเปนหลักสูตรเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปลี่ยน เปน 

อาจารยผูรับผิดชอบ 
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สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ :  
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน    
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  รอยละ 100  
 

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเตม็ 5 

 
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึนเพื่อแสดงให
เห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิด
ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน        
 คะแนน เต็ม 5  = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน        
 คะแนน เต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน        
 คะแนน เต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ตามสตูร 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสตูร 

x 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสตูร 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.40 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันท่ีออกประกาศ   

• ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี2  

0.80 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี
ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

• ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
• ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินท่ีผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
• ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
• ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
• ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
• ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได

นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 

และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online  
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรที่
สําคัญและเนนการสรางองคความรูใหมเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยประจํา
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ  
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย  มี
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และบทความที่
ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัยใหมๆ ใหมี
ความกาวหนามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวา
อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูที่มีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
 การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งคร้ังข้ึนไป 
รวมทั้งการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ทั้งนี้ พิจารณาผล
การดําเนนิงาน 5 ปยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน 

เกณฑการประเมิน   
  กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ข้ึนไป 

  กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ 
     อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ข้ึนไป 

  กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
  ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

1. จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร = 
 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง  
 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

คะแนนท่ีได = 
อัตราสวนจาํนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

x 5 อัตราสวนจาํนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวอยางการหาจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 ถาอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารยทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review Article ใน
ฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ในป พ.ศ. 2553 - 2557 (ค.ศ.2010-2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ.2014) เปนดังนี้ 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพของอาจารย ทั้ง 5 คนในฐานขอมูล SCOPUS ระหวาง ค.ศ. 2010-2014 
เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ  และจํานวน
บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI เทากับ 5 บทความ 

- ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล SCOPUS ที่มีการอางอิง อยางนอย 1 คร้ัง และ
มีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 คร้ัง 

 
ดังนั้น จาํนวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  =  

 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 5 
 

 นํามาคํานวณคะแนน = 
2.0 

x 5 = 4.0 คะแนน 
2.5 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3   ผลที่เกิดกบัอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ผลการประกันคุณภาพตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
 - การคงอยูของอาจารย 
 - ความพึงพอใจของอาจารย 
 

เกณฑการประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

ไมมีการ
รายงานผล
การดําเนิน 
งาน  

มีการรายงาน
ผลการดําเนิน 
งานในบางเร่ือง  

มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัว
บงช้ี  
 

มีการรายงาน  
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน     
ตัวบงช้ี   
มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในบาง
เร่ือง 
 

มีการรายงาน 
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน    
ตัวบงช้ี   
มีแนวโนมผล
การดําเนินงานท่ี
ดีขึ้นในทุกเร่ือง 
 

มีการรายงาน     
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบงช้ี  
มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีข้ึนในทุก
เรื่อง 
 มีผลการ
ดําเนินงานท่ี
โดดเดน 
เทียบเคียงกับ
หลักสตูรน้ันใน
สถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถให
เหตุผลอธิบาย
วาเปนผลการ
ดําเนินงานท่ี
โดดเดนอยาง
แทจริง 
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องคประกอบท่ี 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่
ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่สําคัญ คือ (1)สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2)การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3)การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับ
การกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
รวมทั้งการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
นักศึกษาเปนสําคัญ และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21   
 การประกันคุณภาพหลักสตูรในองคประกอบนีพ้ิจารณาไดจากตัวบงชีด้ังตอไปนี ้
 ตัวบงชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบงชี้ที่ 5.3  การประเมินผูเรียน 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ตัวบงชี้ที ่5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา
ตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความตองการ
ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัย
และการเรียนรูดวยตัวเอง 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 
 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของ
ประเทศ 

เกณฑการประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

ไมมีระบบ  
ไมมกีลไก 
ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไมมีขอมลู
หลักฐาน 
 

มีระบบ มี
กลไก 
ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวน 
การจากผลการ
ประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน 
สามารถใหเหตผุล
อธิบายการเปน 
แนวปฏิบัติท่ีดไีด
ชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที ่5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ 
เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง ทั้งน้ี หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การ
คนควาอิสระ ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน 
และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม
โครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  
การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได 
ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ

จัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการทาง

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับ 

สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ 

เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพ

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
 
เกณฑการประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

ไมมีระบบ  
ไมมกีลไก 
ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไมมีขอมลู
หลักฐาน 
 

มีระบบมี
กลไก 
ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน 
การจากผลการ
ประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 
 มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน 
สามารถใหเหตผุล
อธิบาย การเปน
แนวปฏิบัติท่ีดไีด
ชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที ่5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูล

สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา (Assessment for learning) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการ
นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as 
learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูล
เก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อ
จุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
เกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) มีการใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง 
(Real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธที่มีคุณภาพดวย  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
 - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 
 - การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเคร่ืองมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

ไมมีระบบ  
ไมมกีลไก 
ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไมมีขอมลู
หลักฐาน 
 

มีระบบ 
มีกลไก 
ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

มีระบบ  
มีกลไก 
มีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน 
การจากผลการ
ประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน 
สามารถใหเหตผุล
อธิบาย การเปน
แนวปฏิบัติท่ีดไีด
ชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที ่5.4  ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละ
หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 
เกณฑการประเมิน 

มีการดําเนินงาน มีคาคะแนน 
นอยกวารอยละ 80 0 คะแนน 

รอยละ 80 3.50 คะแนน 
รอยละ 80.01 - 89.99 4.00 คะแนน 
รอยละ 90.00 - 94.99 4.50 คะแนน 
รอยละ 95.00 - 99.99 4.75 คะแนน 

รอยละ 100 5.00 คะแนน 
 

เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
หมายเหตุ : 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไว ดังนี้ 

ขอ 2 ระบุวา “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
ได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ 
เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปที่ระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบท
และวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ใน
ระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือ
หากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้
ใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป” 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความ
พรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่สงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
และอาจารย  

องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 
ตัวบงชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ที ่6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา 
สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

เกณฑการประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

ไมมีระบบ  
ไมมกีลไก 
ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไมมีขอมลู
หลักฐาน 
 

มีระบบ มีกลไก 
ไมมกีารนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน 
การจากผลการ
ประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน 
การจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยันและ
กรรมการผูตรวจ
ประเมิน สามารถให
เหตุผลอธิบาย การ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดไีด
ชัดเจน 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

 

ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับคณะ 
จํานวน 15 ตัวบงชี้ (+1 ตัวบงชี้เฉพาะคณะครุศาสตร) ดังนี้ 

องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1.ผลลัพธผูเรียน 
 

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของทกุ
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง
ทางวชิาการ 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

-ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
-ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท/เอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัยและ 
นวัตกรรม 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

2.2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย
ประจํา 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภทตอ
อาจารยประจาํ 

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
การพัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนา
ประเทศหรือแกไขปญหาของทองถ่ิน
หรือปญหาระดับประเทศ 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
การพัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนา
ประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/
ปญหาระดับประเทศของอาจารยประจํา 

3. การบริการวชิาการ 3.1 การบริการวิชาการตอสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
 3.2 ระดับความสําเร็จของการบริการ

วิชาการ 
เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

4. ศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกศิลปวฒันธรรมและ
ความเปนไทย 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

5. บริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และ
เอกลักษณของคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 ระบบการบริหารและพฒันา
บุคลากร 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

*5.4 การพัฒนาครู  
(เฉพาะคณะครุศาสตร) 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 
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องคประกอบท่ี 1 ผลลพัธผูเรียน 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร 
มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยาง
ยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก  
 ตัวบงชี้ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.4 -(ปริญญาตรี) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
  -(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
  -(ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ตัวบงชี้ที่ 1.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ   

คําอธิบายตัวบงชี้   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู
จากบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิตในแตละหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน   

คะแนนที่ไดในระดับคณะเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของทุกหลักสูตรในคณะที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายป
การศึกษานั้น 

สูตรการคํานวณ    

 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของทุกหลักสูตร 
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา   

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อ
การติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารยที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนน
ของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน   
การแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0–5 

กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวฒุิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
40 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ
นับที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3   อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนาํเขา   

คําอธิบายตัวบงชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

เกณฑการประเมิน   
การแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0–5 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 
 

  2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 
60 

 

หมายเหตุ : 
การนับจํานวนอาจารยประจําคณะ ใหนับ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

และนับที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยทีล่าศึกษาตอ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 (ปริญญาตรี) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
คณะ เปนหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการเรียนการสอนและฝกใหนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีการทําวิจัยที่มุงเนนคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับที่ยอมรับในสาขาที่เก่ียวของ ซึ่ง
ผลงานดานการวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความหลากหลายและมีคุณภาพที่สูงในระดับที่เปนที่
ยอมรับในวงการวิชาการในสาขานั้นๆ เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห 
และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

เกณฑการประเมิน  
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดของคณะ (นับตามปการศึกษา) เปนคะแนนระหวาง 0–5 กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมดของคณะ ตามสูตร 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
x 100 

 จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรท้ัีงหมดของคณะ 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ 
หรือเผยแพรของนักศึกษาระดับปริญญาตรท้ัีงหมดของคณะ x 5 

 40 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และ
แจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออก
ประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได   
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ  
 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
 2. ผลงานของนักศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการศึกษาที่รับการประเมิน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การศึกษาในระดับปริญญาโทเปนการศึกษาในระดบัสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัย

เพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อ
จัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอสาธารณะ  

เกณฑการประเมิน  
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท (นับตามปการศึกษา) เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 
ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ตามสูตร 
 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาโท x 100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได 
= 

 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท x 5 

 40 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจง
ให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออก หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ  
 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
 2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในป
การศึกษาที่รับการประเมิน 
 3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ 

วิจัยเพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู
เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอสาธารณะ  

เกณฑการประเมิน  
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก (นับตามปการศึกษา) เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 80 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา    
ตามสูตร 

 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก x 100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได 
= 

 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอ
ผูสําเร็จการศึกษา x 5 

 80 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจง
ให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออก
ประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ :  
 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
 2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในป
การศึกษาที่รับการประเมิน 
 3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับนักศึกษาเพื่อ

การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการ
และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการ
บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยทีจ่ําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ
ใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 

เกณฑมาตรฐาน   
 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่
ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาบุคลิกลักษณะที่แสดงออกถึงทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคตมีประสิทธิภาพตามที่หนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ตลาดแรงงานตองการ โดยมีทักษะในศตวรรษที่ 21  

เกณฑมาตรฐาน    
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะใหสอดคลองกับอัตลักษณ

บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสราง

ทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกโครงการหลักที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

 คณะมีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมหรือ
ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและ    
อัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม 
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนา
ผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการ
แขงขันระดับนานาชาต ิและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  
 

ตัวบงชี้   จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ที่  2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 
ตัวบงชี้ที่  2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการ

พัฒนาทองถ่ิน และโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหา
ระดับประเทศ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
คณะมีการบริหารจัดการงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานที่

เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการ
สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย
อยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย

และงานสรางสรรค 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้  

 - หองปฏิบัติการวิจัยหรือหนวยวิจัยหรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใชเปนทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสําหรับงาน
สรางสรรค ใหเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือเพื่อสงเสริมศักยภาพอาจารย นักวิจัย และ
นักศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค บทความวิชาการ ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย งาน
สรางสรรค บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญ และกําลังใจตลอดจนยกยอง
นักวิจัย/อาจารยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

5. มีการดําเนินงานตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา    

ชนิดของบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  
หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

เกณฑการประเมิน  
การแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําคณะเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําตามสตูร 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําของคณะท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํ 

x 5 
20 

 
หมายเหตุ : 
 การนับจํานวนอาจารยประจําใหนับตามปการศึกษาและนับที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ
ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถ
อยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถิ่น และโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถิ่น/ปญหาระดับประเทศ  

ชนิดของบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน และโจทยการ
พัฒนาประเทศหรือแกไขปญหาของทองถ่ินหรือปญหาระดับประเทศเปนขอมูลที่สําคัญที่แสดงใหเห็นวา
อาจารยและนักวิจัยไดสรางสรรคการวิจัยเพื่อทองถ่ินในการขับเคลื่อนพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมใหเขมแข็งตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” 
โดยนวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
แบงออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) 2) นวัตกรรมดานบริการ 
(Service Innovation) 3) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (Business Process) และ 4) รูปแบบธุรกิจใหม 
(Business Model Innovation) 
 
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําคณะที่สราง
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหา
ระดับชาต ิเปนคะแนนระหวาง 0-5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถ่ินและโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหาระดับชาติตามสูตร 
 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยท่ีสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนา
ทองถ่ินและโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหาระดบัชาติของอาจารย

ประจําคณะ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําของคณะ/ท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยท่ีสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลอง
กับการพัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหา

ระดับชาต ิ
x 5 

20 

 
หมายเหตุ  

1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ
นับที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยทีล่าศึกษาตอ 

2. ผลงานใหนับตามปงบประมาณ ตั้งแต 1 ตุลาคม – 30 กันยายน โดยนับรวมงานที่อาจารยกับ
นักศึกษาทํารวมกัน 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 คณะใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่
ประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ และมีความ
โปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 

ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการตอสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการตอสังคม 

ชนิดตัวบงชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
คณะใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน ตามจุดเนนหรืออัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และมีผลลัพธของการ
บริการวิชาการที่จะนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชนและทองถ่ิน โดยมีการกํากับ
ติดตามผลการบริการวิชาการอยางเปนระบบ 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. คณะมีการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑในการเลือกชุมชนเปาหมาย และมีการจัดทําแผนบริการ

วิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน ตามจุดเนนหรืออัตลักษณของคณะ 

2. คณะมีการกํากับดูแลกระบวนการใหบริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่สรางประโยชนแกชุมชน 

และทองถ่ิน ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณของคณะ 

3. คณะมีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อสงผลใหเกิดประโยชนตอ

ชุมชน และทองถ่ิน 

4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อใหผูเรียนมี

ประสบการณในการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

5. คณะมีการดําเนินการใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และ

ทองถ่ินอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

6. คณะมีการกํากับติดตามผลการบริการวิชาการอยางเปนระบบ โดยมีการเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5  ขอ 

มีการดําเนินการ  
 6   ขอ 
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ตัวบงชี้ที่  3.2 ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ 

ชนิดตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัด

ปทุมธานีและจังหวัดสระแกว โดยมีการกํากับติดตามการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง และมีการใช
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความทา
ทายในอนาคต 

 
เกณฑการประเมิน  

1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของโครงการที่ไดดําเนินการกับกลุมชุมชนเปาหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต มีคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไมนอยกวา 4.51 

2. มีฐานขอมูลชุมชนของหมูบานที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ไมนอยกวา      
1 หมูบาน  

3. มีนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการชุมชนและสังคมได 
โดยสามารถนําผลการบริการวิชาการไปใชประโยชน ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษาตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 1 ผลงาน  

4. มีการเบิกจายงบประมาณโครงการบริการวิชาการที่ไดดําเนินการกับกลุมชุมชนเปาหมายในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ไมนอยกวารอยละ 90 

5. มีชุมชนหรือหมูบานที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย มีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามวัตถุประสงคของโครงการ ไมนอยกวา 1 ชุมชนหรือหมูบาน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ  
4  ขอ 

มีการดําเนินการ  
 5   ขอ 
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งในพันธกิจสําคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัย มีการ
จัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศอยางเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
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ตัวบงชี้ 4.1  ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
คณะมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสูการสืบสาน การสรางความรู 

ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศอยาง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําให
เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ

เกณฑการประเมิน 
1. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
2. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 
4. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 
5. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับคณะ 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 | 97 
 

องคประกอบท่ี 5 บริหารจัดการ 

คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มี
การบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใส และตรวจสอบได และมีระบบประกันคุณภาพ มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 
 ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณ
ของคณะ 

ตัวบงชี้ที่  5.2  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบงชี้ที่  5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

*ตัวบงชี้ที่  5.4  การพัฒนาคุณครู (เฉพาะคณะครุศาสตร)  
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ตัวบงชี้ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณของ
คณะ 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหาร
ทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
เกณฑการประเมิน  

1. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธในกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน มีการนําขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ มีแผนปฏิบัติการ

ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ มีการประเมินความสําเร็จ

ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

2. ผูบริหารมีการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธสูการปฏิบัติแกบุคลากร 

ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย และคณะมีการเผยแพร ประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียของคณะผาน

สื่อสังคมออนไลน เว็บไซต หรือสื่อสิ่งพิมพ 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. มีการประเมินการบริหารคณะดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ โดยผูเรียน 

ลูกคากลุมอ่ืน ผูสงมอบ คูความรวมมือ และผูมีสวนไดเสีย 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดย

ความรูที่ไดเกิดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลภายในองคกร ถายทอด

ออกมาเปนคําพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ ประสบการณ 

แนวความคิด  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ 5.2  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย

อยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัยรวม 
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน 
นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ
สถาบัน 

เกณฑการประเมิน  
1. มีกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และ

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. มีการกํากับติดตามกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและ

สายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีการสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เก่ียวของ 

5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1-2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ    
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3   ระบบกํากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
บทบาทหนาที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการดําเนินการ

ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อให
สามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ  

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบทีกํ่าหนดในขอ 1 และรายงาน

ผลการติดตามใหคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินใหคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อทราบ 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา

วางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา รวมถึง

ปรับปรุงผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ 5.4 การพัฒนาครู (เฉพาะคณะครุศาสตร) 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร มีนโยบายพัฒนาศักยภาพของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความเปนครูมืออาชีพ รวมทั้งสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑการประเมิน 

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการ 

2. คณะมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. มีนวัตกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่เกิดจากการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. รอยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
5. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 90 
6. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานการพัฒนาครู  
7. จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนา และโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาเพื่อยกระดับผลการเรียนรูและ  

จิตพิสัยเกณฑการพัฒนาโรงเรียนเครือขาย  

หมายเหตุ : 
1. คาเปาหมายเกณฑ ขอ 6 เปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2564 
2. คาเปาหมายเกณฑ ขอ 7 เปนไปตามนโยบายสภา พ.ศ. 2562-2564 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1-2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ขอ  

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 
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บทที่ 6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน กําหนดใหมีการดําเนินการ 
จํานวน 2 องคประกอบ โดยองคประกอบหลัก องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบงชี้ และ
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน ตัวบงชี้เฉพาะตามภารกิจของ
หนวยงาน ซึ่งมีจํานวนตัวบงชี้แตกตางกัน รายละเอียดดังนี้ 

1. กลุมตัวบงชี้หลัก (สําหรับประเมินทุกหนวยงาน) 
องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารของสํานัก/สถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ที่ 1.2  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

2. กลุมตัวบงชี้เฉพาะ (สําหรับประเมินทุกหนวยงาน) 
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 

2.1 สํานักงานอธิการบดี 
มีหนวยงานภายใตการบริหารงาน ไดแก กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.1 ผลการบริหารงานของกองกลาง 

ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.2 ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 

ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.3 ผลการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.4 ผลลัพธดานศิลปวฒันธรรม 

 
2.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มีหนวยงานภายใตการบริหารงาน ไดแก งานวิชาศึกษาทั่วไป และงานศูนยภาษา 
ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.1 ผลการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.2 ผลการบริหารงานของงานวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.3 ผลการบริหารงานของงานศูนยภาษา 

 
2.3 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.1 จํานวนเงินสนับสนนุงานบริการวชิาการตอสังคม 
ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.2 ระดบัความสําเร็จของการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.3 ระดับความสําเร็จของการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 
2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตัวบงชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ที่ สวพ. 2.2 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย 
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2.5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  
ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 
ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics  Ranking 
ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.4 การบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว  
 
2.6 บัณฑิตวิทยาลัย 

 ตัวบงชี้ที่ บว. 2.1 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

 ตัวบงชี้ที่ บว. 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

 ตัวบงชี้ที่ บว.2.3 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ
การเผยแพรระดับนานาชาติ 

 ตัวบงชี้ที่ บว. 2.4 ผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
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องคประกอบท่ี 1 บริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและตรวจสอบได และมีระบบ
ประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจ
เปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ที่ 1.2  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารของสํานัก/สถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
สํานัก/สถาบันมีพันธกิจหลักสนับสนุนการดําเนินงานในดานตางๆ คือ การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรม ในการดํา เนินพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสํานัก/
สถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง 
การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน  
1. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธในการกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน มีการนําขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนกลยุทธ มีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

2. ผูบริหารมีการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธสูการปฏิบัติแกบุคลากร 
ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย และสํานัก/สถาบันมีการเผยแพร ประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียของ
สํานัก/สถาบันผานสื่อสังคมออนไลน เว็บไซต หรือสื่อสิ่งพิมพ 

3. สํานัก/สถาบันมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานัก/
สถาบันและดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. มีการประเมินการบริหารสํานัก/สถาบันดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ 
โดยผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน ผูสงมอบ คูความรวมมือ และผูมีสวนไดเสีย 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหสํานัก/สถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 
โดยความรูที่ไดเกิดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลภายในองคกร ถายทอด
ออกมาเปนคําพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ ประสบการณ 
แนวความคิด  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย

อยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัยรวม 
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน 
นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ
สถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และ

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. มีการกํากับติดตามกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและ

สายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่

เก่ียวของ 
5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1-2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ    
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 

สํานักงานอธิการบดี 

หนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีบทบาทและภารกิจที่สําคัญ คือ การสงเสริม
และสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของมีการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุความสําเร็จตามนโยบาย เปาหมายและที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงชี้เฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบที่ 2 การ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน จํานวน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้  

ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.1 ผลการบริหารงานของกองกลาง 
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.2 ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.3 ผลการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.4 ผลลัพธดานศิลปวฒันธรรม 
สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการประเมินในภาพรวม 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 จํานวน 

2 ตัวบงชี้ สําหรับ (1) กองกลาง (2) กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา จะดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบงชี้ที่แตละหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้  
 (1) กองกลาง รับการประเมินตวับงชีท้ี่ 2.1  
 (2) กองนโยบายและแผน รับการประเมินตัวบงชี้ที่  2.2 
 (3) กองพัฒนานักศึกษา รับการประเมินตัวบงชี้ที ่2.3 และ 2.4 
โดยแตละกองใชผลการประเมินในตัวบงชี้ที่ 1.1 และ 1.2 ของสํานักงานอธิการบดีมาเปนผลคะแนนของ   
แตละกอง 
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ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.1  ผลการบริหารงานของกองกลาง 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ผลการดําเนินงานของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จะสามารถสะทอนไดวาในแตละมหาวิทยาลัย
ไดมีการกํากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด  

เกณฑมาตรฐาน  
1. จํานวนอาจารยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอาจารยมืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรอง

มาตรฐานวิชาชีพ 
2. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนจากผูที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑการ

ประเมิน 
3. คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
4. รอยละของบุคลากรและผูนําที่ไดรับการพัฒนาและผานผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑที่

กําหนด 
5. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารงานดานบุคลากร  
6. รอยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) เพิ่มข้ึน 
7. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)  
8. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานการใหบริการของ

หนวยงานในกองกลาง 
9. รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตามเปาหมายที่กําหนด 
10. อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน (Operation Profit Margin) 
11. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI : Return on Investment) ของงานบริหารทรัพยสิน

และรายได 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 - 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 – 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 – 9 ขอ 

มีการดําเนินการ 
10 - 11 ขอ 

หมายเหตุ :  
คาเปาหมายเกณฑทุกขอเปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 – 2564  
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ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.2  ผลการบริหารงานของกองนโยบายและแผน 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี จะสามารถสะทอนไดวาในแตละ

มหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑมาตรฐานที่ เ ก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด  

 

เกณฑมาตรฐาน  
1. คาคะแนนการประเมินผลการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx : 

Education Criteria for Performance Excellence)  
2. รอยละของหลักสูตรที่ผานการข้ึนทะเบียนการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อการเผยแพรเปน

หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai 
Qualification Register)  

3. รอยละของการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณของสํานักงบประมาณ  

4. รอยละของงบลงทุนตองบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ 20  
5. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานนโยบายและแผน ดาน

การจัดการคุณภาพการศึกษาภายใน  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

การดําเนินการ  
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

หมายเหตุ : 
คาเปาหมายเกณฑ ขอ 1- 2 และ 5 เปนไปตามแผนกลยทุธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2564  
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ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.3  ผลการบริหารงานของกองพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จะสามารถสะทอนไดวาในแตละ

สถาบันไดมีการกํากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 

เกณฑมาตรฐาน  
1. รอยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
2. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณของสํานักงบประมาณ  
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานการพัฒนานักศึกษา 
4. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชนตอ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  
5. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

หมายเหตุ : 
คาเปาหมายเกณฑ ขอ 3-5 เปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2564 
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ตัวบงชี้ที่ สนอ. 2.4  ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสูการสืบสาน การสราง

ความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศ
อยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ

เกณฑมาตรฐาน  
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
2. จํานวนเครือขายพันธมิตรที่มีความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม และดําเนินกิจกรรมรวมกันทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ  
3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  
4. จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
5. จํานวนเงินรายไดที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจ

สรางสรรค  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

หมายเหตุ :  
1. คาเปาหมายเกณฑทุกขอเปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 – 2564 
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี ้
 2.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2.2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ  
 2.3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2.4 ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2.6 เผยแพรกิจกรรมหรือบริหารดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
 2.7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
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3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่

นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค  
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจ สรางสรรค  
ระดับ 5 มีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนําองคความรูไปใชประโยชน 
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องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 มีตัวบงชี้เฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบที่ 2  การดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงานสนับสนุน  

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.1 ผลการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.2 ผลการบริหารงานของงานวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.3 ผลการบริหารงานของงานศูนยภาษา 
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ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.1   ผลการบริหารงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีพันธกิจสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหคณะสามารถ

ดําเนินการตามพันธะกิจดานการผลิตบัณฑิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสํานักฯ ตองมีแผนเพื่อกําหนด         
ทิศทางการพัฒนาและดําเนินงานหลักของสํานักฯ ใหสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการ
บริหารทั้งดานบุคลากร การเงนิ ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน      
ตามพันธกิจหลักใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

เกณฑมาตรฐาน 
1. รอยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
2. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณของสํานักงบประมาณ  
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานการสนับสนุนการเรียน

การสอน  
4. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
5. มีระบบกลไกและกระบวนการในการดําเนนิงานรับสมัครนักศึกษาใหทันกรอบเวลาที่กําหนด  
6. รอยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหเกิดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning) ตอหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
7. มีการรายงานขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจําหลักสูตร 

และนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดรายงานทุกไตรมาสและรายงานใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกไตรมาส จัดทําขอมูลสถิติยอนหลัง 5 ป  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1-2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ    
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

หมายเหตุ :  
คาเปาหมายเกณฑ ขอ 3 และ 6 เปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 - 2564 
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ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.2   ผลการบริหารงานของงานวิชาศึกษาทั่วไป 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
  งานวิชาศึกษาทั่วไป เปนหนวยงานสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน โดยมีแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนา การดําเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน ตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด หนวยงานมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ
ทางวิชาการ โดยการสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม ทําวิจัย พัฒนาองคความรูใหมในสาขาวิชาตางๆ ซึ่ง
เปนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีผลงานเชิงประจักษ การลงพื้นที่ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป 

เกณฑมาตรฐาน 
1. อาจารยประจําของงานวิชาศึกษาทั่วไปที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไมนอยกวารอยละ 40  
2. อาจารยประจําของงานวิชาศึกษาทั่วไปที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 60 
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํางานวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวารอยละ 20 
4. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและ

โจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหาระดับประเทศ ไมนอยกวารอยละ 20 
5. รอยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
6. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณของสํานักงบประมาณ 
7. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานการเรียนการสอนการ

ใหบริการ  
8. จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติของรายวิชางานศึกษา

ทั่วไป ไมนอยกวา 4 ผลงาน 
9. รอยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณมีการลง

พื้นที่ดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1-2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ    
5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7-8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 

หมายเหตุ : 
1. คาเปาหมายเกณฑ ขอ 7 และ 9 เปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
2. งานพันธกิจสัมพันธในขอ 9 ใหหมายถึง โครงงาน/ งานที่นักศึกษาไดดําเนินงานรวมกับชุมชน 
3. เกณฑขอ 3 ใชเกณฑการประเมินหาคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารยประจําไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ ดังนี้ 
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สูตรการคํานวณ 
คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําของงานวิชาศึกษาทั่วไปตามสูตร 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดของงานวิชาศึกษาท่ัวไป 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ี
ออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงชี้ที่ สสว. 2.3   ผลการบริหารงานของงานศูนยภาษา 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
งานศูนยภาษา เปนหนวยงานกลางทําหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษมาตรฐาน  โดยมี
แผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการและดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด โดยสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) คือกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล สําหรับ
นักศึกษาทุกชั้นป อันเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินชีวิตและทํางานในศตวรรษที่ 21 ตอไป 

เกณฑมาตรฐาน 
1. อาจารยประจําของงานศูนยภาษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไมนอยกวารอยละ 40  
2. อาจารยประจําของงานศูนยภาษาที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 60 
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํางานศูนยภาษา ไมนอยกวารอยละ 20 
4. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและ

โจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหาระดับประเทศ ไมนอยกวารอยละ 20 
5. รอยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
6. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณของสํานักงบประมาณ 
7. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานการพัฒนาทักษะความรู

ดานภาษา  
8. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1-2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ    
4-5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

หมายเหตุ : 
1. คาเปาหมายเกณฑ ขอ 7 เปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2564 
2. เกณฑ ขอ 3 ใชเกณฑการประเมินหาคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ

อาจารยประจําของงานศูนยภาษาไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ ดังนี้  
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สูตรการคํานวณ 
คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสตูร 

 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจําของงานศูนยภาษาท้ังหมด 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันท่ีออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถ
อยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 
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องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 

สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

 มีตัวบงชี้เฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบที่ 2 การดําเนินงาน ตาม
ภารกิจของหนวยงานสนับสนุน  

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.1 จํานวนเงินสนับสนนุงานบริการวิชาการตอสังคม 
ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.2  ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.3  ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระดับหนวยงานสนับสนุน 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 | 121 

ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.1  จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม  

ชนิดตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดงานบริการวิชาการตอสังคม คือ เงินสนับสนุนงานบริการ

วิชาการตอสังคม โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคมทั้งจากภายใน

และภายนอก เพื่อสนับสนุนการใหบริการวิชาการตอสังคมอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูการเสริมสรางความ

เขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

เกณฑการประเมิน  
การแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดไมรวมอาจารยลาศึกษาตอเปนคะแนน

ระหวาง 0-5 จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไป     
ตอคน 

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคมตอจํานวนอาจารยประจํากลุมพันธกิจสัมพันธ
ทั้งหมด 

จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม 

จํานวนอาจารยประจํากลุมพันธกิจสัมพันธท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคมตอจํานวนอาจารยประจํากลุม

พันธกิจสัมพันธ x 5 
50,000 
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ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.2 ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ 

ชนิดตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัด

ปทุมธานีและจังหวัดสระแกว โดยมีการกํากับติดตามการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง และมีการใช
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความ     
ทาทายในอนาคต 

เกณฑการประเมิน  
1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 4.51 
2. มีจํานวนหมูบานในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว ที่มีฐานขอมูลตําบลในการคัดเลือกชุมชน

สําคัญเพื่อใชในการพัฒนาทองถ่ิน  
3. มีจํานวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการชุมชนและสังคม

ได โดยสามารถนําผลงานบริการวิชาการไปใชประโยชน ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา 
4. รอยละของบุคลากรของสํานักฯ ที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับ

ชุมชน ไมนอยกวารอยละ 40 
5. มีจํานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

หมายเหตุ :  
คาเปาหมายเกณฑ ขอ 2-3 และ 5 เปนไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 - 2564 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1  ขอ 

มีการดําเนินการ  
2  ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ  
4  ขอ 

มีการดําเนินการ  
5  ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ สสร. 2.3 ระดับความสําเร็จของการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การ

นําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของ
สถานศึกษาโดยคํานึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีตอสิ่งกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ตองอาศัยความ
รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใขในการวางแผนและการ
ดําเนินการ ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องคประกอบ ไดแก พอประมาณ ความมีเหตุผล 
ระบบภูมิคุมกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ไดแก คุณธรรม และความรู 

เกณฑมาตรฐาน   
1. มีการมอบนโยบายในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบในการกําหนดและผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติครอบคลุมกวางขวางตามสภาพมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดขอผิดพลาดในการ
บริหารงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วข้ึน 

3. บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใชทรัพยากรอยางถูกตองและมีการประเมินจุดคุมทุนจาก
การใชทรัพยากร เพื่อการแกไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสรางอุปนิสัยที่ดีในการใช
ทรัพยากรอยางตอเนื่อง 

4. มีการกําหนดหรือประกาศกลุมบุคคลตนแบบที่เปนอาจารย บุคลากรหรือนักศึกษาที่เปน
ตนแบบแหงวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย บุคลากรหรือนักศึกษาสวนใหญ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม 

5. มหาวิทยาลัยไดรับความชื่นชมอยางกวางขวางและไดรับประกาศเกียรติคุณเปนที่ยอมรับในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
 5 ขอ 
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องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มีตัวบงชี้เฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงานสนับสนุน  

จํานวน 2 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
ตัวบงชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ที่ สวพ. 2.2  จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย
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ตัวบงชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้ง
การสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้  
- หองปฏิบัติการวิจัย หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใชเปนทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสําหรับงาน

สรางสรรค ใหเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามปงบประมาณ 
4. สงเสริมศักยภาพอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
นักวิจัย/อาจารยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

7. รอยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 

8. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
จายงบประมาณของสํานักงบประมาณ 

9. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานพัฒนางานวิจัย  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1-2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ   

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 
มีการดําเนินการ 

8-9 ขอ 
หมายเหตุ : คาเปาหมายเกณฑ ขอ 9 เปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
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ตัวบงชี้ที่ สวพ. 2.2 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย    

ชนิดของบงชี้ ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยความรวมมือจากภาคีเครือขายตางๆ 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑมาตรฐาน  
จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขายที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนใน

ปงบประมาณที่รับการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1-4 โครงการ 5-6 โครงการ 7-8 โครงการ 9 โครงการ มากกวา 9 โครงการ 
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องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีตัวบงชี้เฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงานสนับสนุน  

จํานวน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  
ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 
ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics  Ranking 
ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.4 การบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว  
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ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.1  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอ

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การวิเคราะหหมวดหมู การลง
รายการ การจัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาและเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ (หนังสือ วารสาร/
นิตยสาร) สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนรูทุกประเภท  

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการมีสวนรวมของนักศึกษาและอาจารย 
2. มีการมีสวนรวมของคณะและหลักสูตร ในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด 
3. มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดทํารายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศประจําป มีขอมูลสถิติ

เปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป รายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
5. นําผลขอ 4 มาปรับปรุงและจัดทําแผนการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรในปถัดไป  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ  

มีการดําเนินการ 
4 ขอ  

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.2  การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน  

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การบริการทรัพยากรสารสนเทศสูผูใชบริการเปนกิจกรรมหลักของหองสมุด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช

ประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกหองสมุด รวมทั้งการพัฒนาใหผูใชบริการมีความรู
และทักษะในการแสวงหา และการใชทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ตอบสนองตอ
ความตองการ และความพึงพอใจของผูใชบริการอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบริการเปนไปตามสูตรสําหรับคํานวณจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง เกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544  
3. มีการอบรม แนะนําการใช หรือการแนะนําการสืบคนสารสนเทศของหองสมุดแกนักศึกษาชั้นป

ที่ 1 ทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ 80  
4. มีการอบรม แนะนําการใชฐานขอมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกระดับชั้น ไมนอยกวารอยละ 80  
5. มีจํานวนผูใชฐานขอมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 

งบประมาณ 
6. มีการจัดทํารายงานสรุปตาม ขอ 3 - 5 ขอมูลสถิติเปรียบเทียบยอนหลัง 5 ป รายงานตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
7. นําผลขอ 6 มาปรับปรุงและจัดทําแผนการอบรมแนะนําการใช หรือการแนะนําการสืบคน

สารสนเทศของหองสมุด และการใชฐานขอมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในปถัดไป  
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1-2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ขอ  

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 

สูตรสําหรับคํานวณจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 
1. หนังสือ (1) จํานวนหนงัสือ/นักศึกษา 15 เลม/ 1 คน (2) จํานวนหนังสือ/อาจารย 100 เลม / 1 

คน (3) หนังสือเฉพาะสาขาวิชา 500 เลม สําหรับระดับปริญญตรี 3,000 เลม สําหรับระดับปริญญาโท 
 กรณีที่มีการเปดสอนในระดับอ่ืนที่สูงกวาระดับปริญญาโท 6,000 เลม สําหรับระดับปริญญาโท 
 กรณีที่ไมมีการเปดสอนระดบัอ่ืนที่สูงกวาระดับปริญญาโท 
 6,000 เลม สําหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ป 25,000 เลม สําหรับปริญญาเอก 
 หองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาควรมีหนังสือจํานวนไมนอยกวา 100,000 เลม และจะตองมีตัวเลม

หนังสืออยางนอยรอยละ 50 ทั้งนี้ จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่ออ่ืนๆ ใหนับเทากับจํานวนเลมของ
หนังสือที่บนัทึกลงสื่อที่สามารถ คนหามาใชไดทนัท ี

2. วารสาร หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความจําเปนของแตละ
สาขาวิชาที่เปดสอนเปนวิชาเอก วิชาโท ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ใหคํานึงถึงการบอกรับวารสารดวยวิธี
อ่ืนๆ การสั่งซื้อบทความวารสาร และสาระสังเขปซึ่งสามารถสั่งฉบับพิมพทางสื่ออิเล็กทรอนิกสไดทันที 
รวมทั้งการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส 
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ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.3  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking 

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยดวย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุม     

ราชภัฏจากการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพรบนอินเทอรเน็ตของโลกที่จะตองดําเนินการพัฒนาระบบ
ขอมูลใหตอบสนองตอการจัดอันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวยดัชนี Webometrics 

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีระบบกลไกในการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพรบนอินเตอรเน็ตของโลกใหตอบสนองตอการ

จัดอันดับเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวยดัชนี Webometrics 
2. มีการกํากับติดตามใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําฐานขอมูล Webometrics 
3. มีคณะกรรมการดําเนินงานกํากับติดตามใหเปนไปตามระบบที่กําหนดไวใน ขอ 1 และรายงาน

ผลการติดตามตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
4. มีการจัดอบรมแนะนําแนวทางในการจัดทําฐานขอมูล Webometrics ของมหาวิทยาลัยใหกับ

บุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย 
5. มีอันดับในการจัด Webometrics Ranking ที่เพิ่มข้ึนกวาเดิม 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ  

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ สวท. 2.4  การบริหารจัดการหองสมุดสีเขยีว  

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาที่สนับสนุนและพัฒนาใหเปนหนวยงานสนับสนุน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยมีการตั้งแตคณะกรรมการเพื่อการดําเนินงาน มีการควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดสะทอนการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ในการ
ดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอมตามนโยบายของประเทศ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” มุงเนนการใหความรู พรอม
ทั้งสงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหกับบุคลลากร นักศึกษา คณาจารย และผูรับบริการ ตาม
เกณฑมาตรฐานของประเทศที่ประกาศไว ดังนั้น สํานักจึงตองมีแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหองสมุดสีเขียวที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2. มีการกํากับติดตามสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมการดําเนินงานหองสมุดสีเขียวภายในตาม

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดที่กําหนด ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว/เกณฑมาตรฐานสํานักงาน
สีเขียว 

3. มีคณะกรรมการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 2 และรายงานผลการติดตามให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

4. มีเครือขายความรวมมือกับหองสมุดสีเขียว หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
5. มีการวัดผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานและผานการรับรองผลการประเมินจากหนวยงาน

มาตรฐานหองสมุดสีเขียว (ระดับประเทศ) 
6. มีการรายงานผลการประเมิน ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และนําผล

การประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของหองสมุดสีเขียวใหมี
คุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ  
มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 
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องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 มีตัวบงชี้เฉพาะสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงานสนับสนุน จํานวน 4 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ที่ บว. 2.1 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 
 ตัวบงชี้ที่ บว. 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 
 ตัวบงชี้ที่ บว. 2.3  รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ

การเผยแพรระดับนานาชาติ 
 ตัวบงชี้ที่ บว. 2.4  ผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ บว. 2.1 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

ชนิดตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบวิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความ

นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรู
อยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ  

เกณฑการประเมิน  
การแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา (นับ

ตามปการศึกษา) เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษา  
ระดับปริญญาโท x 100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

2.แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ 
หรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา x 5 

 40 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
ออกประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
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การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได   

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในป

การศึกษาการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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ตัวบงชี้ที่ บว. 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

ชนิดตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ 

วิจัยเพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู
เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอสาธารณะ  

เกณฑการประเมิน  
การแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา(นับ

ตามปการศึกษา) เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ 
1.คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็ 
การศึกษาระดับปรญิญาเอก x 100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จ
การศึกษา x 5 

 80 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออก
ประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในป

การศึกษาประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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ตัวบงชี้ที ่บว. 2.3  รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทีไ่ดรับการ
เผยแพรระดับนานาชาต ิ

ชนิดตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองมีการคนควาขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดอยางเปน

ระบบ เพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน นักศึกษาจะตองประมวลความรูจาก
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบ
และสามารถเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะในระดับนานาชาติ  

เกณฑการประเมิน  
การแปลงคารอยละของผลงานที่ตีพิมพหรืองานสรางสรรคเผยแพรในระดับนานาชาติตอจํานวน

ผลงานของศึกษา (นับตามปการศึกษา) เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 5 
ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลงานที่ตีพิมพหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติตอจํานวน
ผลงานของศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด ตามสูตร 

 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ
x 100 

 จํานวนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

 
 

รอยละของผลงานท่ีตีพิมพ 
หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการในระดับนานาชาตเิผยแพรในระดับ

นานาชาติตอจํานวนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
x 5 

 5 

หมายเหตุ : 
 การนับจํานวนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหนับจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในป
การศึกษาที่รับการตรวจประเมิน 
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ตัวบงชี้ที่ บว. 2.4   ผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
บัณฑิตวิทยาลัย มีบทบาทที่สําคัญ ไดแก การประสานงานในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลตางๆ มีการสนับสนุนการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมี
การวิเคราะห วางแผนการดําเนินงานตามงบประมาณและการใหบริการที่ครอบคลุม เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการและความพึงพอใจของผูใช 

เกณฑมาตรฐาน 
1. รอยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่มีการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

โครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 85 
2. รอยละของการเบิกจายงบประมาณตามแผนใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช

จายงบประมาณของสํานักงบประมาณ 
3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอหนวยงานในมิติดานการจัดการเรียนการ

สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
4. มีฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ยอนหลัง 3 ปการศึกษา 
5. การเผยแพรวารสารบัณฑิตศึกษาออกตามระยะเวลาที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

หมายเหตุ : 
คาเปาหมายเกณฑ ขอ 3 เปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2564 
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บทที่ 7 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย 

 

ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับ หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน 
และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 18 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. ผลลัพธผูเรียน 
 

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาติ  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของทกุคณะใน
มหาวิทยาลยั 

1.2 อาจารยประจํามหาวทิยาลยัที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจํามหาวทิยาลยัที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรของทุกคณะ 

1.5 ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร  

คะแนนของผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

1.6 ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

คะแนนของผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

2. การวิจัยและ 
นวัตกรรม 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย
ประจํา 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานทาง
วิชาการของอาจารยประจําของคณะ   
และหนวยงานที่มีอาจารยประจําสังกัดอยู 

2.3 ผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
การพัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนา
ประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ 
ปญหาระดับประเทศ  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานวิจยั
หรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สราง
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการพฒันา
ทองถ่ินและโจทยการพัฒนาประเทศ/
แกไขปญหาของทองถ่ิน/ ปญหา
ระดับประเทศของคณะและหนวยงานที่
มีอาจารยประจาํสังกัดอยู 
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องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

 2.4 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิด
จากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย 

โครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความ
รวมมือองคกรภาคีเครือขาย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
3.2 ระดับความสําเร็จของการบริการ
วิชาการ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.3 จํานวนเงินสนบัสนุนงานบริการ
วิชาการตอสังคม 

เงินสนบัสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม
ตอจํานวนอาจารยทัง้หมด 

4. ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกศิลปวฒันธรรมและ
ความเปนไทย 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

5. บริหารจัดการ 5.1 ผลการบริหารงานของคณะ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินการ
บริหารของทุกคณะ/วิทยาลัย 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลยัเพื่อ
การกํากับติดตามผลลพัธตามพนัธกิจ 
และเอกลักษณของมหาวิทยาลยั 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
5.4 ระบบการบริหารงานการประกัน
คุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 1 ผลลพัธผูเรียน 
 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมีคุณธรรม ความเพียร 
มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยาง
ยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่  1.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ที่  1.2   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบงชี้ที่  1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่  1.4 ผลงานของนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ตัวบงชี้ที่  1.5 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร  
ตัวบงชี้ที่  1.6 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร  
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ตัวบงชี้ที่ 1.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ   

คําอธิบายตัวบงชี้   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู
จากบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิตในแตละหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน   

คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของทุกคณะในมหาวิทยาลัย 

สูตรการคํานวณ    
 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของทุกคณะ 
จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลยั 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา   

คําอธิบายตัวบงชี้   
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ
หลักสูตร  

เกณฑการประเมิน   
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0–5 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบนัที่มีวฒุิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลยัท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
40 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ
นับที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอ โดยรวมอาจารยท้ังหมดของมหาวิทยาลัยจากระดับคณะ/

วิทยาลัยและหนวยงานสนับสนุนที่มีอาจารยประจําสังกัดอยู ไดแก งานศูนยภาษา และงานศึกษาทั่วไป สังกัด
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3   อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนาํเขา   

คําอธิบายตัวบงชี้   
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

เกณฑการประเมิน  
การแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน ระหวาง 0–5 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ   
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดาํรงตําแหนงทางวชิาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลยัท้ังหมด 

 
 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 
60 

 
หมายเหตุ : 
 การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและนับ
ที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอโดยรวมอาจารยท้ังหมดของมหาวิทยาลัยจากระดับคณะ/วิทยาลัย

และหนวยงานสนับสนุนที่มีอาจารยประจําสังกัดอยู ไดแก งานศูนยภาษา และงานศึกษาทั่วไป สังกัดสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4  ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ   

คําอธิบายตัวบงชี้ 
มหาวิทยาลัย เปนหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการเรียนการสอนและฝกให

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการทําวิจัยที่มุงเนนคุณภาพของผลงานวิจัยในระดบัที่ยอมรับในสาขาที่เก่ียวของ 
ซึ่งผลงานดานการวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความหลากหลายและมีคุณภาพที่สูงในระดับที่เปน
ที่ยอมรับในวงการวิชาการในสาขานั้นๆ เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห 
และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

 
เกณฑการประเมิน  

คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรของทุกคณะในมหาวิทยาลัย 

สูตรการคํานวณ  
   

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมคะแนนผลการประเมินผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาตรท่ีีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรของทุกคณะ 
จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลยั 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ชนิดตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความ

นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช
ความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ  

เกณฑการประเมิน  
การแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา (นับ

ตามปการศึกษา) เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษา 
และผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท x 100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ 
หรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 5 

 40 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจง
ให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออก
ประกาศ หรือตีพิมพในวารสาร วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได   
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการ

ประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

ชนิดตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ 

วิจัยเพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรู
เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน  
การแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา (นับ

ตามปการศึกษา) เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาเอก x 100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได 
= 

 
 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก x 5 

 80 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจง
ให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออก
ประกาศ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม ท่ี 1 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชมุวิชาการตองสงเปนฉบับสมบรูณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ : 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการ

ประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมหรือ
ทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและ    
อัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม 
ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนา
ผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการ
แขงขันระดับนานาชาต ิและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  
 

ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ที่  2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 
ตัวบงชี้ที่  2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการ

พัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหา
ระดับประเทศ  

ตัวบงชี้ที่  2.4  จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวจิัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
ไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับ
บุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและ
กําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย

และงานสรางสรรค 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้  

 - หองปฏิบัติการวิจัย หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

3. จัดหางบประมาณการวิจัยเพื่อใชเปนทุนวิจัย และมีการจัดสรรทุนวิจัยหรือทุนสําหรับงาน
สรางสรรค ใหเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามปงบประมาณ 

4. สงเสริมศักยภาพอาจารย นักวิจัย และนักศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีก ารเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรค บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัย/
อาจารยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   2 
ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา    

ชนิดของบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานที่ทํารวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานที่มีอาจารยประจําสังกัดอยูในมหาวิทยาลัย 

สูตรการคํานวณ  
 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินของผลงานวิชาการของทุกคณะและหนวยงานท่ีมี

อาจารยประจําสังกัดอยู 
จํานวนคณะและหนวยงานท่ีมีอาจารยประจําสังกัดอยูท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ : 
 หนวยงานที่มีอาจารยประจําสังกัดอยู ไดแก ศูนยภาษา และงานศึกษาทั่วไป สังกัดสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถิ่นและโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของทองถิ่น/ปญหาระดับประเทศ   

ชนิดของบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและโจทยการ
พัฒนาประเทศหรือแกไขปญหาของทองถ่ินหรือปญหาระดับประเทศเปนขอมูลที่สําคัญที่แสดงใหเห็นวา
อาจารยและนักวิจัยไดสรางสรรคการวิจัยเพื่อทองถ่ินในการขับเคลื่อนพันธกิจดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมใหเขมแข็งตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” 
โดยนวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม 
แบงออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) 2) นวัตกรรมดานบริการ 
(Service Innovation) 3) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (Business Process) และ 4) รูปแบบธุรกิจใหม 
(Business Model Innovation) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัยเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนาประเทศ/
แกไขปญหาของทองถ่ิน/ปญหาระดับประเทศของทุกคณะและหนวยงานที่มีอาจารยประจําสังกัดอยูใน
มหาวิทยาลัย 

สูตรการคํานวณ 

  

คะแนนท่ีได = 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยท่ีสราง
นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและโจทยการพัฒนาประเทศ/แกไขปญหาของ

ทองถ่ิน/ปญหาระดับประเทศของทุกคณะและหนวยงานท่ีมีอาจารยประจําสังกัดอยู 
จํานวนคณะและหนวยงานท่ีมีอาจารยประจําสังกัดอยูท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ : 
 หนวยงานที่มีอาจารยประจําสังกัดอยู ไดแก งานศูนยภาษา และงานศึกษาทั่วไป สังกัดสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย    

ชนิดของบงชี้ ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวิจัยรับใชสังคมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนจึงตองอาศัย
ความรวมมือจากภาคีเครือขายตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
 
เกณฑการประเมิน  

จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขายที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนใน
ปงบประมาณที่รับการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1-4 โครงการ 5-6 โครงการ 7-8 โครงการ 9 โครงการ มากกวา 9 โครงการ 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

 มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ และ
มีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนาไปสูการเสริมสรางความเขมแข็ง
และความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการตอสังคม 
ตัวบงชี้ที่  3.2  ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่  3.3  จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการตอสังคม 

ชนิดตัวบงชี้    กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน ตามจุดเนนหรือ    

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และมีผลลัพธของการ
บริการวิชาการที่จะนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชนและทองถ่ิน โดยมีกํากับติดตาม
ผลการบริการวิชาการอยางเปนระบบ 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑในการเลือกชุมชนเปาหมาย และมีการจัดทํา

แผนบริการวิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน ตามจุดเนนหรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลกระบวนการใหบริการวิชาการโดยใหทุกคณะมีสวนรวมในการ

ดําเนินการในกิจกรรมที่สรางประโยชนแกชุมชน และทองถ่ิน ตามความเชี่ยวชาญของคณะและอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อสงผลใหเกิดประโยชน

ตอชุมชน และทองถ่ิน 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อใหผูเรียนมี

ประสบการณในการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 

5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

และทองถ่ินอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

6. มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามผลการบริการวิชาการอยางเปนระบบ โดยมีการเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5  ขอ 

มีการดําเนินการ  
 6  ขอ 
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ตัวบงชี้ที่  3.2   ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการ 

ชนิดตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัด

ปทุมธานีและจังหวัดสระแกว โดยมีการกํากับติดตามการบริการวิชาการอยางตอเนื่องและมีการใชนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความทาทายใน
อนาคต 

 
เกณฑการประเมิน  

1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนตอการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 4.51 
2. มีจํานวนหมูบานในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแกว ที่มีฐานขอมูลตําบลในการคัดเลือกชุมชน

สําคัญเพื่อใชในการพัฒนาทองถ่ิน  
3. มีจํานวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการชุมชนและสังคม

ได โดยสามารถนําผลงานบริการวิชาการไปใชประโยชน ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา 
4. รอยละของอาจารยและนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติ

รวมกับชุมชน  
5. มีจํานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

หมายเหตุ :  
1. คาเปาหมายขอ 2-3 และ 5 เปนไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2562-2564 
2. คาเปาหมายเกณฑขอ 4 เปนไปตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2564 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3  ขอ 
มีการดําเนินการ  

4  ขอ 
มีการดําเนินการ  

 5   ขอ 
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ตัวบงชี้ที่  3.3   จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม 

ชนิดตัวบงชี้   ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดงานบริการวิชาการตอสังคม คือ เงินสนับสนุนงานบริการ

วิชาการตอสังคม โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคมทั้งจากภายใน
และภายนอก เพื่อสนับสนุนการใหบริการวิชาการตอสังคมอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูการเสริมสรางความ
เขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

เกณฑการประเมิน  
การแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดเปนคะแนนระหวาง 0-5 จํานวนเงิน

สนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคมตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานบริการวิชาการตอสังคม 

x 5 
25,000 

 
หมายเหตุ : 

การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยและนับ
ที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอ โดยรวมอาจารยท้ังหมดของมหาวิทยาลัยจากระดับคณะ/วิทยาลัย

และหนวยงานสนับสนุนที่มีอาจารยประจําสังกัดอยู ไดแก งานศูนยภาษา และงานศึกษาทั่วไป สังกัดสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งในพันธกิจสําคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัย มีการ
จัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศอยางเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับมหาวิทยาลัย 

160 | คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562   

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสูการสืบสาน การสราง

ความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศ
อยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ

เกณฑการประเมิน  
1. มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และความเปนไทย 

เพื่อการธํารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคาใหม ตามจุดเนนและ         
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยและประเมิน
ความสําเร็จของตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เปนการสืบสานถายทอดประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณของชุมชน ทองถ่ิน เพื่อใหผูใชบริการไดรับการพัฒนาทั้งดาน
ความรูและการประพฤติตนใหเหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเปนไทย 

5. มีฐานขอมูลหรือการบริการ หรือแหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร 
เพื่อใหบุคคลทั่วไปมาใชบริการได และเปนฐานรากที่เขมแข็งในสังคมทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
สรางจุดยืนทางวัฒนธรรมใหกับประเทศ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 5 บริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและตรวจสอบได และมีระบบ
ประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลยั 
และมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตาม
พันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่  5.1 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบงชี้ที่  5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ที่  5.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบงชี้ที่  5.4 ระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละมหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตาม 
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการ
ดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลการบริหารงานของทุกคณะ 

สูตรการคํานวณ    

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการบริหารงานของทุกคณะ 

จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลยั 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ และเอกลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน 
ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานการเงิน ความเสี่ยง การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
เกณฑการประเมิน  

1. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธในกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน มีการนําขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ  มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ มีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

2. ผูบริหารมีการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธสูการปฏิบัติแกบุคลากร 
ผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย และมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร ประชาสัมพันธใหกับผูมีสวนไดสวนเสียของ
มหาวิทยาลัยผานสื่อสังคมออนไลน เว็บไซต หรือสื่อสิ่งพิมพ 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. มีการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ โดย
ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน ผูสงมอบ คูความรวมมือ และผูมีสวนไดเสีย 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการ
ความรูตามระบบ โดยความรูที่ไดเกิดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลภายใน
องคกร ถายทอดออกมาเปนคําพูด หรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ 
ประสบการณ แนวความคิด  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย

อยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัยรวม 
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน 
นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ
สถาบัน 

เกณฑการประเมิน  
1. มีกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน และ

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. มีการกํากับติดตามกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและ

สายสนับสนุน และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เก่ียวของ 

5. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1-2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ    

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4   ระบบกํากบัการประกันคุณภาพ  

ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้   
มหาวิทยาลัยมีการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 

หนวยงานสนับสนุน โดยมีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การพฒันาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวา
การประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด
สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย  

2. กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีม่หาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

3. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบทีกํ่าหนดในขอ 2 และรายงาน

ผลการติดตามใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสตูร คณะ หนวยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา

วางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุง

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ   
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

 

 

 
 

 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2562 | 167 

บทที่ 8   
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให
เหมาะสม กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวของใน
ระดับชาติดวย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑข้ันตอนที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ 
เอกลักษณของสถาบัน การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ 
และการประเมินผล เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยสถาบันตองควบคุมใหมี การดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ
เปนระยะๆ โดยที่มีกลไก การดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ผูบริหาร/ผูเก่ียวของ/ผูมีสวนได
สวนเสีย มีสวนรวม เมื่อครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะการดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังใน
ทุกสามป และแจงผลให สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอ
สาธารณชน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได
กําหนดใหรายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงาน
ผลการดําเนินการ ของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดทํา
รายงานของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา และสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเชื่อมโยง
กับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ระดับหลักสูตร 

มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ ที 1 ตัวบงชี้ 
จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตร
นั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวา
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบที่ 2-6    
ดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

ผานองคประกอบท่ี 1 
ไมผานองคประกอบท่ี 

1 

ประเมินองคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนน
เฉลี่ยของตัวบงช้ีองคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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คะแนนรวมเฉลี่ย = 
 คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี ้  
 13  

ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน 

และมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ไดดงันี ้
 

คะแนน 1 ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 นอย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

 แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเองโดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไม
ตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 
เก่ียวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา 
ดังตารางตอไปนี ้

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3 1.5,1.6 1.1,1.4   
2 3 - 2.1 2.2,2.3   
3 2 - 3.1 3.2   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.2 

5.3 
-   

รวม 15 2 8 5   
ผลการประเมิน      

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับหลกัสูตรทุกหลักสูตร 
 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย 
ตามตัวอยางดงัตอไปนี ้

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5 
 

จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับหนวยงานสนับสนุน 
 การประเมินระดับหนวยงานสนับสนุนจะสะทอนผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของหนวยงานดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะหแยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารของหนวยงานไดนําไปใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี ้

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 

องค 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 2  1.1,1.1    
2       

สนอ. 4 - - 2.1, 2.2 
2.3,2.4 

  

สสว. 3 - - 2.1, 2.2 
2.3 

  

สสร. 3 - 2.3 2.1, 2.2   
สสพ. 2 - 2.1 2.2   
สวท. 4 - 2.1, 2.2 

2.3, 2.4 
-   

บว. 3 - - 2.1, 2.2 
2.3, 2.4 

  

รวม       
ผลการประเมิน      

หนวยงานสนับสนุนควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบ
ดวย ตามตัวอยางดังตอไปนี ้

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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4. ระดับมหาวิทยาลัย 

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ 
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบันดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะหแยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงพัฒนาตามตารางตอไปนี ้

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 

องค 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3 - 1.1,1.4,1.5,
1.6 

  

2 4 - 2.1 2.2,2.3,2.4   
3 3 - 3.1 3.2,3.3   
4 1 - 4.1 -   
5 4 - 5.2,5.3,5.4 5.1   

รวม 18 2 6 10   
ผลการประเมิน      

*ตัวบงชี้ที่ 1.1, 1.4, 5.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิของทุกคณะ 
*ตัวบงชี้ที่ 2.2, 2.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินของทุกคณะ และหนวยงานที่อาจารยประจํา
สังกัดอยู 
 สถาบนัควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย 
ตามตัวอยางดงัตอไปนี ้

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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แนวทางในการประเมินระดับหลักสูตร 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.1 

การรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจําที่มีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

2 เกณฑการรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปด
สอนและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและ
หลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่ กําหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขา 
ภาษาตางประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเคร่ืองมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด มีคุณสมบัติข้ันตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จําเปนตอ
การเรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติ
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
และคุณสมบัติพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่รับเขาตอผูสมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.2 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของ

นักศึกษา 

4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อ
การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน) 

5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ
ดานอ่ืนๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ 

7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา 

8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการให
คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธที่เพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่

สนองความตองการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ

เปนพลเมือง (Civic Engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการ

พัฒนา ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ที่มา

ชวยสอน หรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ตางประเทศ  

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร  
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา  
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี

ศักยภาพการวิจัย ที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง  
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารยใหม 
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารย ที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถ
สงเสริมการทํางาน ตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวนที่
ไมต่ํากวา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

ระบบการบริหารอาจารย 
4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทาง

วิชาการ ตามเปาหมายที่กําหนด  
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดาน

อัตรากําลัง ดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหาร
อาจารยประจําหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)  

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพให
คงอยูกับ สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย 
แผนอัตรากําลัง แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทน
กรณีลาไปศึกษาตอ/ เกษียณอายุ อ่ืน ๆ ตามบริบท  

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบัน
ตองมีวิธีการ บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมี
อาจารย สมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู  และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

9 การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ  
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
12 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร  
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน  
14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่

สูงข้ึน เพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต  
17 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร  
19 การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทํา

วิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน)  
20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน

ของ อาจารย 
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21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน
สาขา/หลักสูตร  

22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวา
กําลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถ
ดานการวิจัย นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย 
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร  
3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู 
ทักษะผาน การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมให
นักศึกษาไดเรียน  

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ
ความตองการของผูใชบัณฑิต  

4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กวางขวางครบถวน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่อง
เชื่อมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู  

5 เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสม
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร  

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน  
8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด  
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนด

ในหลักสูตร  
10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงาน  
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินที่เปน มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน 

วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต  
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเนื้อหา

สาระที่กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุมครบถวน  
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน  
15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความ

ตองการของสังคม  
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลอง

กับระดับของหลักสูตร  
17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวา

ระดับปริญญาโท 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.2 

การวางระบบผูสอน 
1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน

(คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน)  
2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาส

ไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละ
หลักสูตร นักศึกษาควรไดเรียนกับ อาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา)  

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยใน
ดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชาแจกนักศึกษา และมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน  

6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการ
ปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลา

ในการใหคําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับ หัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยที่จะ
ควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑที่ 
สกอ. กําหนด  

10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษที่มาทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเนื่อง  

กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  
12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา  
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
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14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพื้นฐานที่จําเปนตอง
มีกอนเขา โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการ
เรียนรู/การทํางาน/การประกอบอาชีพ  

16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ
สื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง 
เชน การสงเสริมการเรียนรูดวย เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning)  

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางาน
ทํา/การเผยแพรผลงาน)  

18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน  
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  
20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเชน online 

learning  
21 การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทํา

วิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน)  
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ

สอนของอาจารย 
23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน

สาขา/หลักสูตร  
24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอ

การเรียนรูของนักศึกษา  
26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา  
27 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ

การเรียนรูของนักศึกษา  
28 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 

(ถามี)  
29 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา 

(ถามี)  
30 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
31 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวม

ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

32 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะ
การสอนที่เนน ปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

33 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนที่เอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มที่ ใหความสําคัญกับ
พฤติกรรมการ ปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 

34 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด  
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35 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา  
36 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอย

หนึ่งคร้ังตอภาคการศึกษา  
37 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก  
38 มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
39 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของ

วารสารที่ไมมีคุณภาพ  
40 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการที่

มีโอกาสไดรับทุนสนับสนุน  
41 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ ม  ีVisiting Professors ที่มา

ชวยสอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ตางประเทศ  

 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.3 

1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม  
2 น้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 

สัมมนา ฯลฯ)  
3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เคร่ืองมือประเมินมีความ

หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เคร่ืองมือประเมินสะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ
การเรียนรู  

5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เคร่ืองมือประเมินสามารถวัด ความรูและการคิดข้ันสูงได  เคร่ืองมือประเมินสะทอนความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน)  

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 

สอดคลองกับที่เกณฑที่นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มา
ของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริง
ของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  

9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบ

ปองกัน ชัดเจน  
11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ  

สารนิพนธได 
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12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเร่ิม รวมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/
วารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 6.1 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู)  
2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากร

การเรียนรู วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ

ทํางานรวมกัน  
4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและ

นักศึกษาสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อสถาบันมีความพรอมและกําหนดความ
คาดหวังสูงกวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมี
มากกวาขอกําหนดที่พึงมีของหลักสูตร ปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพื่อทําวิจัย  
8 มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพื่อใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย  
9 มีอุปกรณและเคร่ืองมือพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

-------------------------------- 
  ดวยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ไดกําหนดหลักเกณฑของผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบในการพิจารณาแตงตั้ง
คณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วาจะตองมีคุณภาพอยูในเกณฑที่ กกอ. กําหนด สําหรับตําแหนงที่
เสนอขอ และจะตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ กกอ. กําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 (4 )  และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2556 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2550 กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปน
วารสารออนไลน สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน ไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหใชระเบียบนี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ 2 การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช
วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
เอกสารแนบทายระเบียบนี้ 
  ขอ 3 ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลตามีขอ 2 ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ
ดังนี้ 

(1) มีกําหนดการเผยแพรที่แนนอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 2 ฉบับ 

(2) มีการระบุสํานักพิมพหรือหนวยงานที่ตีพิมพ วัตถุประสงค ขอบเขตของวารสารและ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ 

(3) มีคณะบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหนวยงาน 

(4) มีหลักฐานที่ตรวจสอบไดวา วารสารมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่
พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุมสาขาวิชาตามวัตถุประสงคและขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานที่จัดทําวารสารอยูในรายชื่อดวย 

(5) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ และไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 

(6) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพรบทความทีม่ีผูนิพนธจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณีที่บทความมีผูนิพนธรวมที่เปนบุคคลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ใหถือ
วาเปนบทความจากหนวยงานภายนอก 

(7) มีบทคัดยอของบทความที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่
บทความตีพิมพเปนภาษาตางประเทศอ่ืนๆ จะตองมีบทคัดยอที่เปนภาษาอังกฤษดวย 
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(8) มีการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพที่ไดมาตรฐาน เปนรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ไดแก ชื่อและที่อยูผูนิพนธ บทคัดยอ ตัวบทความและเอกสารอางอิง 

ขอ 4 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตาม
หลักเกณฑ ขอ 3 แลว ใหจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ออกประกาศ 

ขอ 5 เพื่อใหวารสารทางวิชาการตามขอ 3 ไดมีการพัฒนาข้ึนไปเปนที่ยอมรับตามขอ 2 
จึงกําหนดใหหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการตามขอ 3 มีผลบังคับใชเปนเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช หากพนระยะเวลาดังกลาว กกอ. จะไมรับรองวารสารตามขอ 3 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2556 
 
 
   

          (รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
      ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบทายระเบียบ 
 

 วารสารทางวิชาการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ กกอ.กําหนด ไดแก วารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
 1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     

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

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

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

 2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – 

TCI) เฉพาะวารสารที่มชีื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุม
ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานขอมูล กกอ. จะไดมีการประกาศเพิ่มเติมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 วารสารทางวิชาการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ กกอ.กําหนด ไดแก วารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
 1. ฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ

  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     
(select ebscohost and then academic search premier) 

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

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

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

 2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – TCI) 
เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานขอมูล กกอ. จะไดมีการประกาศเพิ่มเติมตอไป 
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http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
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คณะกรรมการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา ความคุนเคย รองประธาน 
3. อาจารยไชย  มีหนองหวา กรรมการ 
4. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย.ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส   ถกลภักด ี กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนชื่อ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยประพนัธพงษ ชิณพงษ กรรมการ 
12. อาจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา  พักตรวิไล กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร  ตันศรีประภาศิริ กรรมการ 
18. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธ ิ กรรมการ 
19. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  กรรมการ 
20. นางนิธิวดี เจริญสุข กรรมการ 
21. นางนงลักษณ  สมณะ กรรมการ 
22. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพทัธพงศ กรรมการ 
23. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ กรรมการ 
24. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวกานติมา  พันชน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นายเกรียงไกร  แกวหลอย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวจิตรประภา  ยุบลชิต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 







 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธาน ี
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

เลขท่ี 1 หมู 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

02-529-0674-7 ตอ 492 / โทรสาร 02-909-3025 

http://qa.vru.ac.th   
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