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 สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดการศึกษา
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ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

 สถาบันพระบรมราชชนกจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ และสามารถ
เทียบเคียงกับสถาบนัอดุมศึกษาอ่ืน ๆ  

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไป    
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  

สถาบันพระบรมราชชนกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
อันจะเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1. ปัจจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4  ประการ  คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การดําเนินการตามภารกิจ
ทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ประกอบกับ
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย
แก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําให้  
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความสําคัญท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

1 ) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2561 กําหนดผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของการศึกษา  
(Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของชาติ การจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพบริบท  
ของผู้เรียน พ้ืนที่ ชุมชน และสังคม รวมทั้งให้อิสระกับสถานศึกษาในการกําหนดอัตลักษณ์ และทิศทาง  
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ภายใต้การสนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียม  

ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดพึงส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2)  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่ อง  มาตรฐานการ อุดมศึกษา พ.ศ .  2561  
เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2561 เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการ โดยมีการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสําคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะ
ของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ง 
และยั่งยืน  

สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้การจัดการศึกษา
และการดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน 
ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 47 ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
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ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สําหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา 49 ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน
ทําหน้าที่ พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา  
ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
หรือกระทรวง อ่ืน เ พ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึ งความมุ่ งหมาย  
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ในมาตรา 62  
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกําหนด 

มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จสิ้นแล้ว  
ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินดังกล่าว
ไปพิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้แจ้งให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งได้ 
เ พ ร า ะก า รข า ดแคล น งบ ประมาณ หรื อกํ า ลั ง คน  ให้ ส ถ าบั น อุ ดม ศึ กษ า โ ดย คว า ม เห็ น ชอบ 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 5) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตามข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
แต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผน  
ที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
 เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนํา
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม คือ 
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กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากว่าปริญญาตรี     
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือเตรียมกําลังคนที่มีความรู้เขาสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้           
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่ เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่ เน้นการผลิตบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี  เ พ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา  
และการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ  
และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา   
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์   
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิต 
ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง  หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้ ง อุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้ 
อาจจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2  
เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์
และการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นําทางความคิดของประเทศ      
สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า ระดับสากล  มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี  
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 7) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สําหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้รองรับ
การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่าง ตามจุดเน้นของสาขาวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนอง
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน 
ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

8) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม (participation)        
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานของวิชาชีพมาเป็นลําดับ โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2541 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  
พ.ศ. 2541 เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด มีกลไกที่ชัดเจนในการควบคุมคุณภาพ
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปัจจัยนําเข้าจนถึงผลผลิต คือ ผู้สําเร็จการศึกษา 
ซึ่งจะใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนากลไกการประกันคุณภาพในวิทยาลัย โดยนําองค์ประกอบการควบคุมคุณภาพ         
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ในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดําเนินการ และส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดทําคู่มือแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกําหนดองค์ประกอบของการควบคุมคุณภาพไว้ 13 องค์ประกอบ 
ซึ ่งสอดคล้องกับทบวงมหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมองค์ประกอบที ่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติภารกิจของ
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ได้กําหนดแนวปฏิบัติ ทั้งในระดับสถาบันพระบรมราชชนกและ
วิทยาลัย โดยคู่มือดังกล่าวเป็นเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับแรก 
และสถาบัน พระบรมราชชนกได้มีการพัฒนาระบบกลไก รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไป อย่างต่อเนื่อง  
 ในปี พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา 
และทรงลงพระปรมาภิไธย ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 43 ก 
วันที่ 5 เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งตามความในมาตรา 4 ให้สถาบัน
พระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในมาตรา 7 สถาบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากร
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน ทําการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สําหรับการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ระบุไว้ใน มาตรา 40 ให้สถาบันจั ดให้มี          
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ระบบ หลักเกณฑ์      
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  
 ในปีการศึกษา 2562 สถาบันพระบรมราชชนกกําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา  
3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามระบบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวการประชุม   
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562  

สถาบันพระบรมราชชนก กําหนดใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน สําหรับปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 และได้รับอนุมัติจาก
สภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 

 

 แนวทางการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  มีดังนี ้
สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องมีการดําเนินการ   
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น  
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การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  ดําเนินการครอบคลุมปัจจัยนําเข้า   
และกระบวนการ นําไปสู่ผลลัพธ์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มีการดําเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ   
และการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบ  
และกลไกที่กําหนด และสะท้อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ได้พิจารณา
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้ 
เชิงปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจํานวนข้อและระบุว่า 
ผลการดําเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน  
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน  โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

สําหรับการประเมินระดับหลักสูตร กรรมการจะประเมินโดยพิชญพิจารณ์ (peer review)  
มีการพิจารณาผลการดําเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนให้คะแนน   

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนน ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้   
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) ให้เป็นคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้  
จะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้  

สถาบันพระบรมราชชนก ได้กําหนดองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 มาตรา 7  สถาบันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพ ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ (5) การบริหารจัดการ  
 

3. ความเชื่อมโยงระหว่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
 พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562  มาตรา 8 ระบุหน้าที่ของสถาบัน ดังต่อไปนี้  
(1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ  
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึกต่อสังคม และเพ่ือให้มีศักยภาพ 
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้
และนําความรู้นั้นไปใช้ เ พ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (3)  พัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
และนานาชาติ (4) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน   
(5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน  (6) ให้บริการด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (7) ส่งเสริมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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 สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ระบุไว้ตามความในมาตรา 40 ให้สถาบันจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน  

ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัย คณะ และสถาบัน มีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึง
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 กับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงระหว่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562  
                   กับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรม
ราชชนก พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพ
การศกึษา 
   - มาตรา 40  

เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศกึษา 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 3 นกัศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 5  
หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน 

องค์ประกอบที่ 6  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4  
การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ 

องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 2 การวจิัย 

องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4  
การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ 

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร จัดการศกึษา วิจัย ส่งเสรมิ 
สนับสนนุการวิจัย 

พัฒนาองค์ความรู ้
ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศกึษา 

ให้บริการทางวิชาการ 
แก่สังคม 

ให้บริการด้านการแพทย์และ
การสาธารณสขุ 

ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

หน้าที่ของสถาบันพระบรมราชชนก 
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 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติ     

ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภาย ในจึ ง ต้ อ ง ดู แลทั้ ง ปั จ จั ย นํ า เ ข้ า (input) กระบวนการ  (process) และผลผลิ ตห รื อ
ผลลัพธ์  (output/outcome) ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใ น 
กับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ ดังแผนภาพที ่2 
 

แผนภาพที ่2  ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
4. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

เ พ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์  จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)  
การดําเนินงานและเก็บข้อมูล  (Do) การประเมินคุณภาพ  (Check/Study) และการเสนอแนวทาง 
การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดํา เนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดํา เนินงานตั้ งแต่ต้นปีการศึกษา คือ  
เดือนที ่1 – เดือนที ่12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคมปีถัดไป) 

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

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน  มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอ         
ตั้งงบประมาณปีถัดปี หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
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วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online  

และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
4 . คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเองระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล 

การประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน

การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง 

ระดับหลักสูตร คณะวิชา พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน 
ในปีการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําปี และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบ CHE QA Online  
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน  
ทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  และส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดั บหลั กสู ตร  1  ชุ ด  อาจประ เมิ น ได้ มากกว่ าหนึ่ งหลั กสู ตร  หาก เป็ นหลั กสู ตร ในสาขาวิ ช า
เดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร กําหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ประเมินคุณภาพภายใน จํานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน   

 - คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  
ตามความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับสถาบัน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
    (1.1) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  
และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดม่ัน 
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    (1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษ
ท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  
เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะ 
ความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่า
ให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ 
    (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ 
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนา
และเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  
การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  
การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1.2 คุณภาพบัณฑิต
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  
ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้าง 
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ 
และเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจําเป็น
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์
ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส 
มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงาน 
ของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  
ระบบและกลไก 
การบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  
ระบบและกลไก 
การบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับสถาบัน 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบท และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ 
ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ 
และภาคเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการ
นําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน 
ของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ 5.2  
การวางระบบผู้สอน 
และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน : การบูรณาการพันธกิจ
ต่าง ๆ กับการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  
การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  
การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย  
หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสู่การสืบสาน 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ 5.2  
การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน : การบูรณาการพันธกิจ
ต่าง ๆ กับการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ   
(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ 
ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
และความต้องการท่ีหลากหลายของประเทศ  
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
การบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  
การรับนักศึกษา  

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  
การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลาย 
และความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  
คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจําสถาบันที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  
จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  
การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
  - การกําหนดผู้สอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  
การบริหารการบริหาร
ของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  
การบริหารของ
สถาบัน เพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่ม
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มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับสถาบัน 

กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ  

สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  
การประเมินผู้เรียน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  
ผลการบริหารงาน 
ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  
ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  
ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 
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 บทที่ 2  
นิยามศัพท์  

 การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน จึงมีการกําหนดนิยามศัพท์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนี้    
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  
และพัฒนาตนเองให้ เป็นผู้ รู้  รวมทั้ งปฏิบั ติ ง านได้อย่ า งมีประสิทธิภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กร  
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ  
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา         
เป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์   
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม   

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน  
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกัน     
ในที่ทํางาน  

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่   
(1) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร   
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน   
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
(5) การนํ าประสบการณ์ จากการทํ างาน และการประยุ กต์ ใช้ ความรู้ มาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้  

และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้   
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้    

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น   
โดยที่การ ดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้   

ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก   
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ ในมือ
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ ) การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่ ง    
ทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว   

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ ในลักษณะ  
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย  
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน 
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย  
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การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต   
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง  
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร  
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดําเนินการ  
ของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง  โครงการร่วมมือระหว่าง 
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง  การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ  
(อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง  การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่   
ไม่จําเป็นต้องไปแสดง ในต่างประเทศ  

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

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  ๆ จากนอก
สถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัย 
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม  
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  
ในสาขาวิชานั้น ๆ จาก ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้น และบทความที ่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
**บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ 
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน 
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา  
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ 
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม  
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง   
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของอาเซียน   
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิม พ์  ภาพถ่ าย  ภาพยนตร์  สื่ อประสม สถาปั ตยกรรมและงานออกแบบประ เภท อ่ืน  ๆ  
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ 
และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ  

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดําเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผล    
การดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด 
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจําเป็นต้องแสดงจํานวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม  
ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาสั้น   
ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมาย 
ได้ชัดเจน  

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้สถาบันประสบความสําเร็จหรือสู่ ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน  
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่    
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยเป็นผลสําเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน 
เป็นผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอก  
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ นําเสนอผู้ว่าจ้าง ในการทําวิจัยนั้น ๆ 
และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น ผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงาน ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียน
บรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของ ผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์
และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ บทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล  
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนา 
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ วิเคราะห์       
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน   
ซึ่งต้องมีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการประจําปี  

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน   
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับไป  
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงาน  
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็น   
ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น   
จึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  
เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย  
เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ  
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือ กิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ  โครงการ
หรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน  

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้ 
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น  

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย     
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา 
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็น พหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)  
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ ไม่ ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเ พ่ือการพัฒนา  
(ที่มา : คณะอนุกรรมการ ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)  
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กํ าหนด  
โดยมี วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา  
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ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผลออกมา  
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ   
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด องค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน  

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ ที่เปิดสอน  
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน  
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554   
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)  

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป    
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   
หรือ องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)    

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง  ๆ ให้เป็นไป    
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน        
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม        
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี 
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น    

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้  
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้    

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
ของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ   
หรือ หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพ่ือให้เกิด  
ประโยชน์สุข ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน     
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา    
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ   

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี   
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ 
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา  
ขีดความสามารถ ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา      
ที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้อ งการ           
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง   

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่   
และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง 
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  
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5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้   
ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้   

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้ เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา   
หรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ   
และร่วมกระบวนการ พัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา   

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร    
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)    
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ  
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ     

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร ราชการ  
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน    
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ   
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล   
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้  
ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตําแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ)  
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง  
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน 
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง  
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่   
ในปีที่ประเมิน ดังนี้  

9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน  
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   
น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถนํามานับได ้  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัดการเรียน 
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น     
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ เปิดสอน  
ไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ 
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร   
ในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา 
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 
ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการ นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอ   
ต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  
ตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน  

ทั้งนี้ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณาว่า  
- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED 2013 

(UNESCO)  
- กรณีมีตําแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทํางานวิจัยด้วย  

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558   
อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่ เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ 
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา    

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร    
ที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร    
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
ของหลักสูตร   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
แล ะก า ร เ รี ย น ก า ร สอน  ตั้ ง แ ต่ ก า ร ว า ง แผ น  ก า รค วบคุ มคุณภ าพ  ก า ร ติ ด ต ามป ระ เ มิ น ผ ล   
และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โ ด ย จ ะ เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร เ กิ น ก ว่ า  1  ห ลั ก สู ต ร ใ น เ ว ล า เ ดี ย ว กั น ไ ม่ ไ ด้  
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้ เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้ อีกหนึ่ งหลักสูตร  
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ําได้เกิน 2 คน  

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา  
ทั้งนี้  หากหลักสูตรใดใช้คําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจําหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ภายในระดับหลักสูตร 
จะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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บทที่ 3 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้ ได้บัณฑิต               

ทีม่ีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่า
ส าคัญที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักการ ดังต่อไปนี้  

1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  
ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่ สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่
หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ  
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนกา ร  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทาง 
ให้แก่ผู้ประเมิน เพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนน 
ในแต่ละระดับ ส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

องค์ประกอบ  
ในการประกันคุณภาพ หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง  

ผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร 
ที่ก าหนดโดย สกอ. 

-  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ  
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ  
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิต 
2.1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
*2.1.2 คุณภาพบัณฑิตตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 
*การรายงานเพิ่มเติมตามตัวบ่งชี้นี้

จะไม่น ามาค านวณเป็นคะแนน  
ในผลการประเมิน  

 
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต) 
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก         
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา 
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคมุดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
-  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 
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องค์ประกอบ  
ในการประกันคุณภาพ หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง  

ผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา 
อาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูล 
ที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 
ในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียน 
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
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องค์ประกอบ  
ในการประกันคุณภาพ หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง  

ผลการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษา แห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดย ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน  
ในการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับต่าง ๆ มาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนิน 
การหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 
เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ 2558  
ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548       
ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
ที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จะพิจารณาตามเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. จ านวนอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ ประจ า 
เกินกว่า1 หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์ประจ า  
เกินกว่า 1 หลักสูตร 
ไม่ได้ และประจ า 
หลักสูตรตลอดระยะ 
เวลาที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์ประจ า  
เกินกว่า 1 หลักสูตร 
ไม่ได้ และประจ า 
หลักสูตรตลอดระยะ 
เวลาที่จัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 
ก าหนดว่า 
  • อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่เป็นหลักสูตร พหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  
ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
  • อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร  
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 
2557 ก าหนดว่า 
  • กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 
ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร  
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 

2. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ในสาขาที่ตรง หรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบ 
วิทยานิพนธ์ หรือ อาจารย์
ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบ 
วิทยานิพนธ์ หรือ อาจารย์
ผู้สอน 
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3. คุณสมบัติของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ขนไป 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันจ านวน 
อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

 

4. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
สถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาโท 
หรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่ 
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ 
ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ใน 
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ 
ส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
สถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่า รองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่ 
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ 
ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ใน 
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ 
ส่วนหนึ่งของการ 
ศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่ม
สอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
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5. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
หรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ใน 
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ า 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
หรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ใน 
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงาน 
หรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 
  1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ กลับเข้ามาทางานแบบเต็มเวลา หรือบางเวลาได้
โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้าง
ที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงาน
ไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
  2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา  
หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ก่อนการเกษียณอายุ 

 6. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

  1. เป็นอาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือ ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ า 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือ ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 

   แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่าง
ดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ประจ าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
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  2. มีประสบการณ์ใน 
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

2. มีประสบการณ์ 
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ
ด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษา อาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป  
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบ 
การแต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

 1. อาจารย์ประจ า 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
หรือ ด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ 

1. อาจารย์ประจ า 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า หรือ 
ด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

  ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ 
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ 
ในการท าวิจัยที่ 
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 

 

8. การตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงาน 
ของผู้ส าเร็จ การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงาน 
สืบเนื่องฉบับเต็มในการ 
ประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสาร 
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ  
ซึ่งอยู่ใน รูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ 
วิชาการท่ีมีกรรมการ 
ภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง 
(peer review) ซึ่งอยู่ใน 
รูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณา 
จากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไม่ใช่ปีที่ขอจด 

9. ภาระงาน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้า  
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 1 คน 
ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
15 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 
2 ประเภท ให้เทียบ 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า 
อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 
คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแล นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ ต้องไมเกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้าน
ทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ด าเนินโครงการวิจัย 

  

 

27 



28 
 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

 

 

สัดส่วนนักศึกษาที่ 
ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน 
เทียบเท่ากับนักศึกษา 
ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

 ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน 

 10. อาจารย์ ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบัณฑิต 
ศึกษามีผลงาน 
วิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ 

 

ควรมีอย่างน้อย 
1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 
1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัย 
อย่างสม่ าเสมอ 

11. การปรับปรุง 
หลักสูตรตาม 
รอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุง 
ให้เสร็จและอนุมัติ/ 
ให้ความเห็นชอบ  
โดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพ่ือให้ 
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ ส าหรับ 
หลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุง 
ให้เสร็จและอนุมัติ/ 
ให้ความเห็นชอบ  
โดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพ่ือให้ 
หลักสูตรใช้งาน ในปีที่ 6) 

  

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
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เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการ 
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

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

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  

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

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวชิาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวชิาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการปฏบิัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าไดม้ากว่าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
 - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน หรือ
สาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 
 - หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒริะดับปริญญาตรีได้ 

 อาจารย์พิเศษ 
 - คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
 - มีประสบการณ์ทางานที่เก่ียวข้องกับวิชาทีส่อนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 - ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเปน็ผู้รบัผิดชอบรายวชิานั้น 

10. การปรับปรุง 
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างนอ้ยทุก ๆ 5 ปี  

รวม   เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  

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

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  
 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ อยา่งน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน หรือสาขาวชิา
ของรายวิชาทีส่อน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ อยา่งน้อย 1 รายการ  
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาทีส่อน และมผีลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานัน้ 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาทีส่อน และมผีลงานทางวชิาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเปน็
ผู้รับผิดชอบรายวชิานั้น 
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เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
    (คะแนนเป็น ศูนย์) 

 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

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

 

  

 

31 
 



32 
 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั ้งทางร่างกายและจิตใจ  มีความส านึกและความร ับผิดชอบในฐานะพลเมือง 
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็น
หน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมาย
การจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ 
และสื่อสารให้สังคม ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา  
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรคุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า  
และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิต 
จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต 
   2.1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   2.1.2 คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อ ย่ า ง น้ อ ย  5  ด้ า น  คื อ  1 )  ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  2 )  ด้ า น ค ว า ม รู้  3 )  ด้ า น ทั ก ษ ะท า ง ปั ญ ญ า  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
 คะแนนที่ได้  =  
 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ : 
 - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตร
นั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง 

ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินท างกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน  
ในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย  
จ านวน 10 คน เป็นฐานที่ 100 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 



34 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1.2 คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน* 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์   
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน โดยมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน ได้แก่ 
1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ (L: Learner Person) 1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  
(I: Innovative Co-creator) และ 1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย (A: Active Citizen) ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
 คะแนนที่ได้  =  
 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต  
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ:   *การรายงานเพิ่มเติมตามตัวบ่งช้ีนี้ จะไม่น ามาค านวณเป็นคะแนนในผลการประเมิน 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561ฯ  

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ  ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง ที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้าง
รายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 
 

 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้  
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนที่ได้ = 
 

หมายเหตุ : 
 - จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่  2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา  
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

100 
X 5 

                   จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

X 100 



36 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ  
และสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตี พิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา          

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ : 
 - การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน 
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)  

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

40 
X 5 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

                               จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
X 100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10  - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40  - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.   

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร          
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ 
 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน และนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ 
 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น ๆ 
 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง  คือ นักศึกษาระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน  และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ    
การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรูในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม หลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก
(core subjects) (2) กลุ่ มทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(learning and innovation skills) และ (4)  กลุ ่มทักษะสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลย ี ( information, 
mediaand technology skills)  

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา(criticalthinking and 

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

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

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

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา  เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจาก     
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนักศึกษา  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร  

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้อง 
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา ให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ  
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียน

แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย  
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์      
ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา    
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
ของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21     
ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรื อแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อย  
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานท้ังหมด   
ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง  
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี    
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี   
ได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน  มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา         
ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ :  
 - การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการ
ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
 - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณี
นับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อย
ละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 - การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น  
 

ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า (1) 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จ านวนที่ลาออกและ 

คัดชื่อออกสะสมจนถึง 
สิ้นปีการศึกษา 2563 (3) 

2561 2562 2563 

2558  X    
2559   X   
2560    X  

 
อัตราการส าเร็จการศึกษา =  
 
อัตราการคงอยู่ =  
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
(1) X 100 

(1) – (3) 
    (1) 

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน 
 มีการรายงานผล

การด าเนินงาน   
ในบางเรื่อง  

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบาย  
ในตัวบ่งชี้  

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชงิประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่  4  อาจารย ์
 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน  และของหลักสูตร  และมีการส่ ง เสริม ให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฎิบัติ งาน 
ตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงานตลอดจนการก ากับดูแล
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์             
ที่มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร  
เพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสู ตร และมีประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  อันสะท้อน  
จากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลลัพธ์ 
ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

 ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร       
จะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์  

ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม 
โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์  
ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ 
และทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อย          
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 

ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน      
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไป 

สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

หมายเหตุ :  

 1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
ครอบคลุมระบบการรับอาจารย์ใหม่   
 2. การประเมินกระบวนการ ข้อค าถามการประเมินควรท าให้เห็นถึงกระบวนการของการสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างไร แผนการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างไร และในกรณีที่ให้อาจารย์ทั้งหมดท าการประเมิน ข้อค าถามที่ใช้ประเมินควร
แตกต่างกันตามความเกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย 
 -  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 -  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 -  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา     
ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ     
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้    =   
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ  : 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า  
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าว      
ของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์เทียบเคียงส าหรับสถาบันพระบรมราชชนก 
           สถาบันพระบรมราชชนก ขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ  

ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  เทียบเคียงได้กับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  เทียบเคียงได้กับ   รองศาสตราจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์           
ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง   
ทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ 

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ        
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ 
 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน และนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 2. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า
ในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 

เกณฑ์การประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน  

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  

 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก 
เรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

 มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย 
ในตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน 
ทุกเรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 

หมายเหตุ 
 1. การคงอยู่ของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานถึงการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในปีการศึกษานั้น ๆ  
 2. ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน ถึงความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ 3 ประเด็นย่อย ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ระบบการบริหารอาจารย์  และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีการปรับปรุงทุก  5  ปี  แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตร 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ   
3  ด้ านที่ ส าคั ญ  คื อ  (1 ) สาระของรายวิ ชาในหลั กสู ตร  (2 ) การวางระบบผู้ สอนและกระบวนการเรี ยน 
การสอน  (3 ) การประ เมินผู ้ เ รียน  ระบบประกันคุณภาพในการด า เนินการหลักสูตรประกอบด้ว ย                                     
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หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหา      
ที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์       
ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษา   
ให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้ พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก5ปีแต่ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมก ากับการ 
จัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการ          
ของนักศึกษาและตลาดแรงงานส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อย    
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด

ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

 

 
 
 
 
 
 



52 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ  
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น  ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริ ง ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์         
การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย จนส าเร็จการศึกษา 

 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบ 
มีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ 
ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวย 
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้น
การวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
  และการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
  และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด

ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

 

 
 
 
 



53 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ 
มีกลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย 
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย3ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  (assessment 
for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือ
จุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอน  
จึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต้อง  
ให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง   
(real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ที่มีคุณภาพด้วย  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อย   
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

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

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด
ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละ             
ปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
เกณฑ์การประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน  แต่ละป ีมีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 
ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูล
รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้
เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียง
แนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง  
ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรมีอิสระในการก าหนดตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของ
หลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 -6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต  
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอ
ขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิม  
ก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล 
เพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้
งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อย    
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 
ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้  
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 การประกันคุณภาพระดับคณะ เป็นผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ       
ในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
ที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า    
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์      
ทั้งภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน 
มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์     
ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือ
รวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร 
ที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
  

คะแนนที่ได้ = 
 

 
หมายเหตุ  
 - หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 - ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณทั้งตัวตั้งตัวหาร 
 - ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่)  
ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา    
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
     ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนด 
     ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
     ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนด 
     ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

หมายเหตุ 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ  
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า     
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ ในกรณ ี 
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า   
และนักวิจัย 

 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
          จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

                      ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้  
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน      
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์เทียบเคียงส าหรับสถาบันพระบรมราชชนก 
        สถาบันพระบรมราชชนก ขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ  

ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  เทียบเคียงได้กับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  เทียบเคียงได้กับ   รองศาสตราจารย์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์ รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์ รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

    จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                       ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์  
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่           
การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมี
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกินจ านวนเหมาะสม 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
เป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณา ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษา เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่  
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่  
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง 
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

SCH = ∑nici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  

 
 2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณ ดังนี้ 
 
  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  
 
 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า         
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

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

(Student Credit Hours : SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- แพทยศาสตร์ 
- พยาบาลศาสตร์ 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 
20 : 1 
25 : 1 

 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 
   
 
 
 
  
 2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้   
     2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
     2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
     2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
  
  คะแนนที่ได้ =  
 
ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 10 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =   10 - 8    x 100 = ร้อยละ 25 ได้คะแนน 0 คะแนน 
                                                               8 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 9 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    9 - 8     x 100 = ร้อยละ 12.5   
                                                               8 
 คะแนน = 
 
หมายเหตุ : 
 - การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าไม่ตรงกับ
สัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2557 ให้สถาบันอุดมศึกษายึด
ตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพก าหนด 
 - กรณีท่ีคณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใด ก่อนน ามาหาค่าคะแนนของแต่ละ
กลุ่ม แล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ 
  

      สัดสว่นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ 
     ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง   จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  

         สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

- 

 

      (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
        4  

(Student Credit Hours : SCH) ทั้งปี 

5 - 

 (12.5) 
  4  

5 - = 5 – 3.13 = 1.87 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะควรจัดบริการด้านต่าง  ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์ เก่าในกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์กับนักศึกษา  
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
คว าม เคลื่ อน ไหว ในและนอกสถาบันที่ จ า เ ป็ นแก่นั กศึ กษาและศิ ษย์ เ ก่ า โ ดยการ ให้ บริ ก ารทั้ งหมด  
ต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา  
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษาหมายถึง 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์  
ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/
องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/ PDCA (Plan, 
Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

และการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) คุณธรรม จริยธรรม 
 (2) ความรู้ 
 (3) ทักษะทางปัญญา 
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและ
เกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง 
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงาน   
ที่ เป็นระบบและมีกลไกส่ ง เสริมสนับสนุนครบถ้วน เ พ่ือให้สามา รถด า เนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น  ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์          

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์  

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา   
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ 
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 
2. แปลงจ านวนเงินทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ 
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินนั้น ๆ  
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 X 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม    
ให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือScopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน       
ทางวิชาการ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้     
ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย     
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   ทีก่ าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

 
 
หมายเหตุ   1. การนับจ านวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน 
      2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และให้นับทุกคนทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ 
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ 
ให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
• ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
• ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
• ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
• ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
• ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว 
• ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

  
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการ  ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

  
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ   
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบ            
การให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ  
หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์   
ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ซึ่ ง เ ป็ น แ ห ล่ ง ง า น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ข อ ง ส ถ า บั น  
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  คณะควรค านึงถึงกระบวนการ 
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี  
ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  โดยมีการ
ประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ

กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของสถาบัน อุดมศึกษา  
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ 
พันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง  ๆ ให้มีคุณภาพ  
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของคณะเ พ่ือการก ากับติ ดตามผลลัพธ์ ต าม พันธกิ จ  กลุ่ มสถาบัน  
   และเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

 เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
คณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตแล ะด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
หมายเหตุ 
 1) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ  
 2)  ในการประเมินตามตั วบ่ งชี้ นี้  ให้ ใ ช้ปี งบประมาณ โดยคิ ดจากปี การศึ กษาบวกหนึ่ ง  เช่ น  
ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้แผนปีงบประมาณ 2564  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่   
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล     
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น    
อย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับสถาบัน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพ 

สถาบัน 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ 
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจยั 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
และนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

3. การบริการวชิาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบรหิารจดัการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
 

 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ 
คณะทุกคณะ 

 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรและคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน         
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับ  
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่ มตั้ งแต่การก าหนดปัจจัยน า เข้ าที่ ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร  

ที่สถาบันรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
หมายเหตุ :  
 1. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้  แต่ต้องรายงานผลการรับรอง        
ตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 2. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษา  
คงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย  เพ่ือการติดตามความก้าวหน้า      
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 

 

 
หมายเหต ุ: 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้  ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า ที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

            จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด  
X 100 

 

                ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
X 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์เทียบเคียงส าหรับสถาบันพระบรมราชชนก 
 สถาบันพระบรมราชชนกขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ  

ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  เทียบเคียงได้กับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  เทียบเคียงได้กับ   รองศาสตราจารย์ 

 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0 - 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
 และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
 และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

X 100 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้ านต่างๆ ให้นั กศึกษาอย่ างครบถ้ วน  ตั้ งแต่การให้ค าปรึกษา  
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุน การศึกษาต่อ      
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชวีิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 2. มีการให้ข้อมูลของหนว่ยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา
แก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรงุพัฒนาการให้บรกิารและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เปน็ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นั กศึ กษา  หมายถึ ง  กิ จกร รม เส ริ มหลั กสู ตรที่ ด า เนิ นการทั้ ง โ ดยสถาบันและ โดยองค์ ก รนั กศึ กษา   
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล  
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ งอาจมีจุด เน้นในเรื่ องการวิจัยที่ แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม  
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจ ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ          
และคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัย    
จะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย 
มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัย
อย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัย     
มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  โดยมีแนวทาง             
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้    
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง เหมาะสม   
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย  
และงานสร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์ เครื่องมือหรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่ งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์  
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ   
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์         
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์        
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ ส าคัญ       
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 

 

 ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

                  จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น    
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า      
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  ผลงานทางวิชาการ
อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด
ดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า        
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
                     จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ    
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ      
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง   
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือ
ชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่าย    
กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึงกระบวนการ    
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ     
ทั้งการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้าง
ความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ 
เป้าหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม  ข้อ 2 โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก ทุกคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของสถาบัน อุดมศึกษา  
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืน ฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลั ยท าหน้ าที่  
ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหาร
ท รั พ ย า ก ร ทั้ ง ห ม ด  ฯ ล ฯ  เ พ่ื อ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไ ว้  โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  
(Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
         และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
            และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผน  
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจน      
มีการบริหารทั้ งด้ านบุคลากร การเงิน  ความเสี่ ยง  และการประกันคุณภาพการศึกษา เ พ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์ จากผลการวิ เคราะห์  SWOT กับวิ สั ยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย      
ของแผนกลยุทธ์ 
 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ  
ไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เ พ่ือวิ เคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรื อปั จจั ยที่ ไม่ ส ามารถควบคุมได้ที่ ส่ งผลต่อการด า เนิ นงานตามพันธกิ จของสถาบันและ  
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ             
และสายสนับสนุน 
 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

หมายเหตุ 
 1) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ  
 2)  ในการประเมินตามตั วบ่ งชี้ นี้  ให้ ใ ช้ปี งบประมาณ โดยคิ ดจากปี การศึ กษาบวกหนึ่ ง  เช่ น  
ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้แผนปีงบประมาณ 2564  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด า เนิ นงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ ว่ า ในแต่ละสถาบัน ได้มี การก ากับ  ติดตาม  
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ 
การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์      
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
ส นั บ ส นุ น  ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ก า ห น ด  ส ะ ท้ อ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
อย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1 .  มี ร ะบบและกลไกในการก ากับติ ดตามการด า เนินการประกันคุณภาพหลักสู ตรและคณะ  
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล      
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน  
ของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

บทที่ 6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม     
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วยเพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ เอกลักษณ์ของสถาบันการวางระบบ
การประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย  การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลเพื่อน าข้อมูลไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ
ที่ก าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/
ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
จะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง  
ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา 
จัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ใน 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับ
เดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบันที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยง   
กับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ระดับสถาบัน 
 การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
* ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 
 

ตัวบ่งชี ้

 

I 

 

P 

 

O 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 
 
 

5 1.2 
1.3 

1.4 
1.5 

1.1   

 
2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 2 - 5.1 
5.3 

 5.2   

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมิน      



103 
 
2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหาร
จัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลใน การปรับปรุงพัฒนาดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
 
 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 
 

ตัวบ่งชี ้

 

I 

 

P 

 

O 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 
 
 

6 1.2 
1.3 
1.4 

1.5 
1.6 

1.1   

 

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 2 - 5.1 
5.2 

  -   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน      
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3. ระดับหลักสูตร 
 มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์   
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” 
และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2 - 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ 

คะแนนระดับหลักสูตร = ๐ ประเมินองค์ประกอบที่ ๒ – ๖ 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๒ – ๖ 
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คะแนนรวมเฉลี่ย =  

 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ  
  คุณภาพตามคะแนนที่ได้  ดังนี้ 
 

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

 
 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน         
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น 
และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนนผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน 

2 
คะแนนเฉลีย่ของ 

ทุกตัวบ่งช้ีใน 
องค์ประกอบ 

ที่ 2 - 6 

2 - - 
2.1.1 
2.2 

  

3 3 
3.1 
3.2 
3.3 

- -   

4 3 
4.1 
4.2 
4.3 

- -   

5 4 5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

-   

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 
หมายเหตุ :  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

คะแนนรวมของตวับ่งชี ้๑๓ ตัวบ่งชี้ 
                   ๑๓ 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก  ก แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ 
ภาคผนวก  ข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ภาคผนวก  ค ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ภาคผนวก  ง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก  จ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก  ฉ  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ก 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 3.1 

การรับนักศึกษา 
1. การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ 

อาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ 

สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ 
เรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก 
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

4. นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ที่หลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5. ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา 
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ 
ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6. การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ 
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7. กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 3.2 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา 
2. เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
4. การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
5. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ

พัฒนา 
6. นักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
7. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
8. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กิจกรรม 
9. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ

ต้องการของนักศึกษา 
10. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
11. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
12. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
13. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
14. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
15. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา 

ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น 
16. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน

หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 3.3 

การรับนักศึกษา 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2. อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ 
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มี 

อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตาม 
ความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่า 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4. สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5. ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่ 
กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตราก าลัง
แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/
เกษียณอายุอ่ืน ๆ ตามบริบท 

7. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

8. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์
สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
11. ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14. ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15. สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 

เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17. การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัย  

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 
20. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
21. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ ในสาขา/หลักสูตร 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ

ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวชิาใหม่ใหน้ักศึกษาได้เรียน 
3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4. ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง

ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5. เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ 
การศึกษาของหลักสูตร 

6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8. การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
10. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น  

วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
13. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่

ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 5.2 
การวางระบบผู้สอน 
1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน  

(ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ  

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร 
นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3. มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

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

5. นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา     
เท่าเทียมกัน 

6. หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

กระบวนการเรียนการสอน 
7. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
8. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
9. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น ทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 

ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
10. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อน

เข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
11. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การ

ท างาน/การประกอบอาชีพ 
12. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร     

การพูดฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

13. การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 
กระบวนการเรียนการสอน 
14. การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 
15. มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
16. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning 
17. การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัย เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
18. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
19. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
20. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
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ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ 

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
26. การน ากระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรก

ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
27. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28. ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
29. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 5.3 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2. น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนาฯลฯ) 
3. การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4. การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
5. การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์

ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการ
ท างาน) 

6. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้องกับที่

เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด
ชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8. การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ี 6.1 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3. การจัดพ้ืนที/่สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5. ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 



115 
ภาคผนวก ข 

 



116 
ภาคผนวก ข 

 



117 
ภาคผนวก ข 

 



118 
ภาคผนวก ข 

 



119 
ภาคผนวก ข 

 



120 
ภาคผนวก ค 

 



121 
ภาคผนวก ค 

 



122 
ภาคผนวก ค 

 



123 
ภาคผนวก ง 

 



124 
ภาคผนวก ง 

 



125 
ภาคผนวก ง 

 



126 
ภาคผนวก ง 

 



127 
ภาคผนวก ง 

 



128 
ภาคผนวก ง 

 



129 
ภาคผนวก ง 

 



130 
ภาคผนวก ง 

 



131 
ภาคผนวก ง 

 



132 
ภาคผนวก ง 

 



L 133

...
1l'lfmHIl'U IlJmn•

. ~
11'1tJJ1'U~ Uil~l.wtl,,rfl11lJ~1111,:n'U~1'U 1'l11nn~11Iiiu 1Utlth.,'lihh~ffl'litl1'Vi udrU 61fftJihU11l

~llJfl11lJ 1UlJ1~11 d minl 1~11'1fUqJtU~1~lihJlJ1J~111111'l1fl11f11~1'l11.,'1f1m:l1inl'l' 'Vi.f't. Jg,&:db

~
11~f1~~11~~lJUWcV1~f1mn 'Vi.f't. Jg,&:dd" ~.,'I~tl1uu

~
e. U1~fl1f'tn1~l'ln.,'lf1m:l1i fl11Ull tJn')' "1f1Wct1lJ1~1!lU 11~ f1~~11~~1JUW cn~f1m:l1

'Vi.f't. 19>&:dd"
~

~. ,,r',*U1~fl1f'tm~1'l11.,'1ud1111lJl1~n~~'.i1~~lJU'.i~fl1f'tutJu~·nrWc)1~ (fl11ffmnl1~.,'1
~

U~qJqJ1~l) 1~~lJU1~fl1f'tU tJU~lUWcn~~U~.,'I (fl11ffmnl1~.,'IU~qJqJ111'1) 1~~mJ~qJqJ111'1 uae

'j~~lJU~qJqJ1H) f111nn'1'U11'1f1 d11111J11~ n~~l~ lI:ail;! 1l11iu il ~11~f1~~ llfh~ lI~UllJU~ -31111i
~

'Utl.,'ln'mu'Ufl;!lJffnl!ll'IJtl.:jl!Uil~mf1'1f'UUil~111"1,*u'3filJ~.,'IU~1'UO';!1I1n1'U1.h~fl1f'tlu l1'l1n 111I1111lJtun
l~uYi'u1u

.
Q,I Q QI do Q

lJWt)1~ 'W.f't. Jg,~(J)(J)" il.,'l1Ul'l (i) lJflU1tJU 'Vi.f't. Jg,&:Q)Q)• .... 1 Q QI a tI QI Q,I eLI Q d
Q).Jg, us ~m fl'l'llJ1-3lJ11111'1tJ1 il tJ 116.,'1"Inw t)1lJl~'j! ru11il n~~l '.i~~ u lJWCf1~f'tf1l!l1.

." ...
'VLf't. Jg,&:dJg," iln'Ul'l ~ mnQ1fllJ 'VLf't. lml~dJg,

d. Ul'1ft1!lUil~1~tJU 'j~n' .,'Ifi''Uf).,'Il1ftn~~'j
~

d.(i) 11~n~~lU '.i~ f11f'tUtJU~'j UWcr;~U il ~U '.i~ f11f'tUtJU~ 1UWcr;~ <YU~-3~.,'I,,rij

fl11lJfflJ ~u.fi n'tl ~fl~tl .,'InlJl1N'UWWlU1nnffnl!l1'l' ~~lJt1 ~lJf1f1l!ll'Utl.,'l'll'l~ Ul 'lftyl'U6-3fl11 t1~lJf1nl!ll

Ul'1fqJl'Ufl.,'ln'mUUtl"lJf1f1l!ll Uil~lJlm!1'U1'lflm'j'lli1~i'l11~'Vi I,!'UnnWWI'U1,rn1'1f1m111il~,rn1'1fl~'Vi



1_. !_34 ]

'"11 '!fmHll'l..lIUfl1:l1•

~ QI .:i d.c:t C1J d d 1 '"
fl111lJ 'UlfC1fl"l~1 fl1Hl'fl1:l1'V11lC1fl1:lW:::IUfll ff1 11 'U~11tl 'I

.ci JJ 0 d ~ QI .. I ..::I QI QI ~ S1 ~ I QI ... I<Q 1
f1'U'I ~ff1l'j1lfl11Mfl1:l11~flUu1~fl1tYlJlJUmUtUCVI~ lf1fll~1"fl1:l1~f11~flUu1tyqJ1 'VI

1'Uff1'lJ 1i'lf1l~lJ1 O''Ulflf1ff1'llli'l$1~ffll WlJ 1i0'1..1 11fliilJU 1 nu 'H,11lJn~ 1~1~lnlJ ~ fI tJC1~ d.0 'lltl'l

QI .d jld
'HC1fl"l~1'V111~1'llltYfl1:l1

d,~ mlfl"l~11.J~tyty11 'VIUC1~tl~tyty1lflfl ~'I 11fiifl111lffllW'U1iffflflfl~ tl'lnUuN'U~1PlJ 'U1

ms fffl1:lU~ ~UfI flllfffl1:l1~tl 'I'l$1~ 1.Ji''lI'W1~ f1.:Jmr fI fill fffl1:l1 1.Ji''lI'Wl'llfl.:J ffmvu fI fill fffl1:l1 1IC1~q U q U q

111m 111..11 'lI'1fllmC1:::1'lI'1~'Vf~I~ 'Uff1flC1 IU'Ufl11W1PlJ'UI'llfll'lf1fl1111C1:::'11fli'll'l;;''Vf~ ii fl111li fl111lff11l11fl

'" 1 '" I 1 ~Q,I A" q "1 '1" I do.c:t.1:::flUff.:J lJff1'll11'll'1~H '1 fltJm:::u1Ufl11111mV,mllfffl1l11flUflIUflllff1.:J'Hlf1111l1 nu fltltJl'1llflff1:::~ . ~

z : 1 ~ "1 ~ ~ '" "1 "111l1Nllfl111lffl1l11fl 'Ufl11ff11'1ff11f1 1111 C1.:Jfl111lfl11lf1J1'V11.:J1'll'lfl11l'lfflll tJ,um:::\l1W lfl11tY1ff~1

'" od 1~ '" 1 <;;'1 ~ I ~ odti.. 1:::UUfll111f1fll1tYfl1:l1 'lI'1:::UUYI1.fl1f1 fltJ CO) ufllH1fl1:l1UU'ItlflflllJlJ ~ .fl1f1fl11tYfl1:l1

....1 ~ ci ...1 C:\~ .ci 1,,, I OJ_I fI Q.I .ci .d ~I
ufl~ CO) fllf1fl1HYfl1:l1ufl~1l1:::tJ:::L1C11tYfl1:l1 1l1JtltJfl11 G)ti. ffufl1'H fffllUlJ~fllltYfl1:l1'V1IUfl

flU fffl1:l1 fllflq tl~tllJ 11f01lf 1..1fl1::: tJ:::11C1111C1:::~ lU 11..1If lhtJn~ hwiifffl rillJ Iii lJUl t1lJ'I n'U 1 ~

O'Ufll1fffl1:l1.fl1f11.Jfl~
, w

ffm1J'1J~flllfffl1:l1ii~flfl11fffl1:l1 hn~uu 1~1 fllfl lfltl1:::UU1I~1 fllfl 1M'iltllllJ 1'V11.:J~'Iij

1:::uu1~1fllfl CO) iJfl1'ifffl1:l111U'lfltlfll~1J '" fllflfl11fffl1:l11.Jfl~ CO) fllflfl11fffl1:l1tlfl9l

... d 1 I ~ I "'_I"
lJ1~lJ:::11C11tYfl1:l1lJlJfllJfl11 CO)~ ffuflllf

1:::UU1I~1.fl1fl CO) iJfl11fffl1:l111U.:Jflflfll~1J d. fllflfll1fffl1:l11.Jfl~ CO) fllflfl11fffl1:l11.Jfl9l•

'" I '"b. fl11flfllf'U1tJfl~

b.G) 11tJi'll'lfllmUl1:l~ ~1~11C11U11tJ1tJlfltltlfi1.JntJtlt1llf1'~..rtltJfl':h CO)ti. ~111l'l

9itl.fl1flfl11fffl1:l11.Jn~ l1fiiti111;,nu CO) If'thtJn~1:::uul'lifllfi



135

b.~ 'jlfJi'b'lmfl1J~l1~ ~i~nfl"~nl11Vl1~flV~hh!~wn11 Q)O i11lJ~~vmflm'jtlmn

,jn~ i~ijf'hl'rhnu G) l1\.hfJn~'i~UU'Vlifl1fl

b.Q) m'jNn~1\mlVnl'iNnmm1"l.nll ~ltnfllNn',j,rVfJnl1 d.tJ. i11lJ~~vmflm'jtlmn

un~ i~ijfhl'rhnu G) l1t11fJn~'i~uul1ifl1fl

b.d. nl'ivh 1flH~1'Ul11V n~ n'i'ilJn1'Hl fJ'U~'U'~~llJ~ '~i'UlJVU l1lJlfJ ~ ltnfll
"lh lflH~1'Ul11Vn~m'i1l11'U',jU'VfJn11 «« 41111~~vmflm'itlmnun~ i~ij~ln;,nu G) l1\hfJn~

...
'i~UU'VI1m fl

" "... ..Ii " ~ " "" ", . l' ..sb.tJ. m'ifl'Ufll1Vff'i~ 'VI'b'l1fllt'fn'illfl'Ufl11 lJ'UVfJnl1 «a <M1lJ~~Vmflm'jf1n'ill

un~ l..rij~lll;,nu G) l1t11fJn~'j~uu'VIifl1fl

b.b il1fJl'u'W'Ui' ~i,*l1fllffmn~'Ufl~1'liU'vfJn11 «a 411lJ~~vmfln1'iffmnun9i

i..r1j~11,.;,nu G) m.hfJnm~uu'VIimfl

"
~.G) lh~mtlilvl1~'jl1w ;;~U fl~U'i~ n1tlil fJl1~'il1w ;;~i'U ~ ~ 1l1'ij~l'U l'Ul1 t11vn~

'j111~'t1Vfll1't1n~~'i1liU'twt111 Jg,d. l1t11fJn~

~.Jg, u;tyqp 111 1~ij~1'U1'Ul1\hfJn~'j111~'t1Vfll1't1n~~'i hj,j'vvn11 Q)b l11hfJn~

1~fJutJ~m'iffn'ill1~'U Jg, UH'U~v . "
UH'Un 1~'UuH'Um'jffn'illV11U''Um'ii~vlf1vnm'jlhi'VIvlu'W'Ut ~~il

o ........ ..k.of,.of ""111'''' ' ...uuu n G) 111!~'Wl~lV1Vl'U'W'U1iC)j'~llmlVlVUl~ lll'UVfJnl1 Q)b l1'U1fJn~

ffml1'UflfllJffn'illm~ nll1'UfI1If'!1V'U'jlV1')j'11~lJl~1ll11mhn ~m'jlJ'Vl1~1')j'lm'i~'Ul~lJ~'U~'~1~v'li 11U•
l1t11vn~ u~ ~~~v~ij H't1fflJq l1i ~l11~ff(ll,j'U ~fllJffn'illnll1 'UfI

uuu n ~ Vh1'V1(J1U'W'Ui'~~n~11lifJu'~'1i,rvvn11 G)~ l1\.hfJn~ U't1~

ffn'ill~1'U'ilV1'l1'lijn,,jU'vfJnl1 G)~ l1t11fJn~

UH'U 'U l~'UUH'Un1'i ffn'ill~l,r 'Um'iffn'ilHl'U 'jlV1'l1'11~v'li~ V~1;,i'VIfJ1U'W'Ui'
191 -=t ,., ,,~ "Ir" I I Q 1I11Q I ~U~~V~lJm'jfl'Ufl11Vff'j~ llJ'Uvvn11 Q) l1'U1fJn~ U't1~11l!t1'Ub l1'U1vn~

~.Q) u;tytylwn utJ~nl1ffn'ill1r1'U ~ uuu lf1(JlU''Um'i1~m~t)i\PlJ'Ul11ni')j'ln1'i



-__

uUU G) d'hmN'U01 1 f1mn ~I'U''Un1':i'1 i'tJ 1~fliin1'.ill11 VIfJ1ih..\.,111~ riVhl't n ~

fl11lJ{' mj ffmiJ'U ~ ~1JffmnV 1\10".1'U~, M'l~uu1 1tJl'lf11 ~lJl~lJ l1~vfhn '0nsru Vl1~1'l1101',j t'U

I ""cl..r::J l1'U1tJn91

I ""cil~ l1'U1tJn91
.. ..
QI .,. "" "" " " dVI.:!'U 1V1tJ1'U'W'U1i911lJ UUU G).G) uneuuu G).t. 'O~91tl~1J1Jl91',j!l'UU(1~

d QI

flwm'WI~W1n'U•

'1J1c:. 'J) sJ Q Q.q ~ Q'::' Q QlJunene l11fl~fl11lJm1l1'U1V11~1')f1m'.iU(1~1'lf1')f'W U(1~"fl'l>J1~1'U'.i1tJ1')f11'WlJl911J~~'U

" " ~ .d 0 Q _I"" 1 "0 "" "" "~I " Iuuu 1m.G) ~1'IJ1flfl'l>J1V1ff11'.i'01JHYfY1 VI 1I~91V.:!Vl11V1tJ1'U'WtJ1inruenrm
c;nb l1U1tJfl91 U(1~fffl'l>J1.:!1'U',j1tJl')f1Vfli1i~VfJfll1 G)t. l1U1tJn91

" " <d .d 0 Q _I"" d " 0 "" "" ""'I I " Iuuu ~.t. ~1'lJ1f'1'fl1!l1V1ff11'.i'01J1fYfYl91'.i'il~91fl.:!Vl11V1V1tJ'WtJ1illJtJVVfl11

cl..r::J l1U1fln91 U(1~ffn'l>J1~1'U'.i1Vl'1f1Vfl'1i~mlfll1 ~cI.. l1U1tJn91
.. ..
QI .cI Q Q 0' JI .:t
VI.:!tJ 1V1tl1tJ'WtJ1i9111JUUU Jg,.G) U(1~ UUU Im.Is 'O~91V~1JlJl91'.i!ltJU(1~

d QI

mlUl1'VU~W1fl'U•
QI d 1 I "" QI <d "a d 1 I ""r::J. O1'.i'.iUU (1~1VlVU Vu 'Hu1tJfl91 nmuu tl~ lJf'I'fl'l>J1Vlsunn tJ l1'.iV I'YWU aul1tJ 1 flfl91•

'.il fJ1'1fl l1; V1V1fJlU 'W'U1i''01fll1~ fl'Q;91'.i1 ~ ~UU '.i~ fllf'l'U tJU911U Wctl91 U(1~l1 ~ fl'Q;91',j',j~ ~ UUWctl91fffl'l>J1
• • II Sol

111'flU Uflfffl1!l1Vl~fl11lJr fl11lJff1lJ 1'.if:1 VlffllJU 01~lJl91 '.i!ltJ' ~ ~':!U Uflfffl'l>Jl9l'V.:!fffl1!l11 11'fI '.iU
9111J~ltJ1tJ l1U1fJn91~ti1l1tJ ~ In tJlnW cnlJl91',j! 1tJ l1~flll91'.i U(1~1i1tJ1U911lJl1~ mnw ttlfll'.iIVlflU 1vtJ
N(1011 I~ fJtJ 1~ ~U,jlfY fY11'li'1~nn fffl'l>J11 'U'.i~ UU II(1~UtJ 1 11DiJ~~~I ~fJ1fl U 0111 VlflU 1VtJ 'II v.:!

~hufl.:!l'UflW~ fl',j1lJfll'.i fll1V ~lJfffl'l>J1•
o Q ~ ".cI ; ...1 0 QJ dQJ

G. 111tJ 1'U U(1~fltu 1WJ 'II V~V1'01'.i fJ 9'1V~lJ Vl'OlHI u'.i ~ 'O1l1(1fl ll91 '.i9'1 (1tl ~ 1:: fJ~ 11(11VI'il~..
fll'.ifffl'l>J1911lJl1~nll91·.i\rtJ ~ltJ1tJ i1i~ Vtm-j, tJ. fltJ 1~fJIrJ'U D1'il1',j61.h::~1l1~nll91'.i IntJn11 G)



.n1F1~'lJ1n lil [ 137

\11 lit JI .: d'",,1 0 GI • QI J,J 0 ".d
'11crnil~ 11 'Urrau ~ l.l1tl 'U uj I~ 'U6 mn n'U611111 uu1:: 111'11"flil~ 111~,,:: '11" flil~ 111::~ ~l-3'Vl1'11'U1'Vl
~ " ... 1 0 .ci 111 ~ QI .d Q.I 1 I ~ JJ 4 QI~ Q.I e!ruu 611l1'HJu1:: 1I1~llJ'Vl'j::1J n l'U'I1"flil~l'l1'U.:J 'I1"flilm ~1'Vl1'U'U1!{l::~6.:JlJfJtU(l'lJ1J~~.:.I'U

G.1iI u1tyqpl'Vl
0' 3) OJ ... OJ 3) cit 0'_1 0.... ~ '"

G.1iI.1iI 611111 V~l1J N~"b'61J '11"flil~'j ~6.:J 111'U611111 au 1:: lInf"flil~l lJfJ tUlWJ

1J1tyty11Dn '11161VitJUIvh '11161~'U ~ ~ 1l.:J9i111'1111 .:.I'Vll.:J1'lflnll'l.i ~lfl1116-3fl'1{1'~ 11'011 fi'1'U ff1,\111"b'1t!'U
,

4!'!1 Q.:t. Q.I Q.I 4'QI 0 I j)
'I116{1'1'\111'lf1'Vl{l'lJ'W'Ulifl'U1I1'U1'U6tJl-3'U6V r;n nu

d'ci",ld .Q q tI I ~ ...1 4
G.1iI.!.> D11111V'Vlu1m111'VltJ1'U'W'Uli1I1J.:J66ntlJ'U lil urunn fl6

iii) 6 1111'jff~ 1J~ fl'l:l11'VltJ1U 'W'U1f'l1crn 9i'6-31~'U 61 '011 fi'U 1:: ~lijtl tU1~
• q

U1 tyty116 fl'l1161Viv1J1vh '11161~'U~~11.:.l9i 111WU-3'Vl1-31'lf1nl1'li ~1 fl1116.:.1fl'1{1'~1111nfi'1 'Uff1'\111 'lnt! 'U

'1116 ff1'\111'lf1~ fflJoW'U1ftl 'U II ,,::9i'6 .:Jij1J1 ~ (l'1Jmr wi 'Ufl111111~V~ ii1 'lfff1'U '11d" '\I6" ms fffl'l:ll
A QJ _I'"
1'W61UU1tyty1

o'd_t~ ... ... 0'. 3) ~ 3) ~ 0'.1 0 aIi» 611l1HJ'Vlulfl'l:l11'Vl tJ1'U'W'Uli11lJ (tl1lJ) ~6"llJ'U611l11 Vu1::'01'1116

~'Vll" fJtUllJilIllV'U6 flff(l1U'U ij fJtUlWiU1 ty tyl16 fl'l11 61ViV1J1vh '11161~ 'U~;11'j .:J9i111'1111.:J'YIH1'lf1 fll'j
, ",

'l.i9ilfl111 6"fflffml '01161 'Uff1'\111'lfl'U 'Ul11 6ff1'\111"b'lVifflJoW'U1ftl'U II,,~9i'6"ij1Jl ~ ffUfllHU1 'Unll

1111~tJ~iJ1 'lfff1'U 'I1d"'\I6.:Jnl1 fffl'l:lll~ 6 1111J1ruru 1.. ..

.Ill fl'U6 flff01U 'U 61 'il116u 1~ ~111" ~ ~'Vll "fJ tUlWill1fl'U 6 fl~.:J flri 119i'6"ijfJ tU1~U1tyty116 fll11 6
, "

1ViflUlV11 '11161~ 'U~~11" 9i111l111"'Vl1"1'lf1flll 1li9i 1fl111 6" ff1{1'~111111fi'1'U(l'1'\111'lf1 U'U l11 6{1'1'\111'b'1..
~ fflJW'U1ftl'U 1m ::9i'6"ij1J'j ~ff11nl'j w1 'Uflll1111 ~v~ii1 'lfff1'U l1d.:J'\I6"nl'j fffl'l:l11~61u1J1 ty ty1

0'3) iI ~ 0'.1 0 ail", QJ

G.1iI.d. 611111 VN'f1'6 'U ~ 6.:1llJ'U fl1 'ill 1VU1~1I1l11 6N'YIHfltU 1W1.fl1V'U6fl {l'0111 'U
qJ cu II q

ijfJ tUlWi 'li~lfl11U1tyty11 'Vl'l11mViv111vi1 l1161~'U~~ 11.:l9i111'1111"'Vll"1'lflnll 'li~lfl11~'lf1Vfl1'f1'~11m16

1'U{l'1'\1l1'lf1t! 'Ul116 {l'1'\111'b'1~fflJi'U n tl 'U II,,~9i'6.:Iij1Jl~{I'U flnw ~1'Unl1{l'6'U II"~ flll1111 ~v~iii 'If
• d ci A OJ a I'"

ff1'U l1'U"'\I6"nll fffl'l:l11'W6 'jUultyty1

G.lil U1tyty1IDfl

G.~.1iI 61111HJ~111 ~~"b'611 '11crfl~~'j 9i'6" 1~ 'Ufl1l11HJU l~ ~1l1t1 flil~ 'j ijfJtUlWi
, "

1J1 tyty 116fll1161 Vifl1J1vi1 l1161 ~'U~';11 ,,9i111'1111"'YI1"1'b'lfll'j 'li9i1fl11ff1ff~ 'j 11111ff1 'U {l'1'1l11'b'lU 'U
~ .Q.c::I QI Q.I t/QI 0 I"

l1'j6ff1'\111'b'1'VlfflJ'W'Ulifl'U 1I1'U1'U6tJ1.:1'U6V r;n fI'U

G.lil.1io tll'0116~u~m111'VltJ1U'W'Un mj"66nt~'U Iio 1Jl~L.fl'Vl flU



.n1fl~'U1n"iJ
[ 138

'J)
If'U1 G)ff

11'lffhnll'4IUmn

tJ~qJqJ1mOlf ~tllVifJUI'Vh lf1 m~ 'U~~h1 ~~lU 1111~'V11~1'lf10l1'1i~10111 tNfl'1""9111~116i'U""1'1111'b'lJ'U

4 ~.d QI QI tI OJ J) 4 _I til 0 Q, QI .dQl I l.d ~ 4, QJ

lf1'f)""1'IJ11'1S'1'V1""lJ....'U1i0'U U-n~"'f)~lJlJ1~ ""U0l1W 'U011 'VI11~fJ'VIlJ'1S'''''l'Ulf'U'I'lJtl~0l1'i'10'W11....'f)1U

",d.ld "" "" "', 'J)... 'J) ~ "'.1 0 4le) 01~n fJ'VllJ10'Wll'VW1'U....'U1inlJ (mlJ) "'f)'I1U'UOn11fJlJ1~~llf 10

N''VI1'IflWlWifl1tJ'U'f)0""m,j'U iiflW 1~tJltlJtlJ 11tlOlf~fllli euoi 1 lf~'f)1~'UN'~n 'I~lU If tl'l n 1'11'lf1011cu '11 <I '<I uu cu
• tI,

'1i~10111'f) 'Ifl1""" n~nul 'U""1'1111'b'lU'U'H10 ff1'IJ11'1S'1VifflJ~'U1it1'U u-n~~o~ii tJ1~ euonw' 'U01 1

lh1~fJ~iJi')hY1'Ulfd'l'IJO'lOllffO'W11~'f)i'utJlqJqJ1

mau 'f)n""tll'U 'U 01 ~116tJl~ ~lU -n~~ 'VI1~tl W1~ n 1tJ'U0 n~ 'In~ 11~'f)~ii tl W1WitJ1qJqJ110 n If ~0
• tI

LVifJU!'vi1 lf1fll~'U~~11 ~~lU 'Htl 'I'Vl1'11'1S'1011 '1i~ln1110'lfl1ffmn1161 U ""1'IJ11'1S'liJ'UIf1'f)ff1'IJ11'1S'1

~fflJ~'U1it1'U u-n~fl''f)'IiitJ1~''''U0l1W''U01nl11~tJ~ijl'lfi11'Ulfd~'lJO'l011ffn'W11~'f)i'utJlqJqJ1

"''J) ,,~ "'.1 0 4 'J) "" QIff .~.d 'f)H11 tJ~'iY'f)'U 9'10'IIU'U01~1l uus ~111'H1'f)~'VIHfJW1~Ul1tJ'U 'f)nnmu 'U

iitlW 1~tJlqJtlJ1Ltl n'H1'f)lVitJUL'\'h 'H~'f)l~'U ~~11 'I~ll1lftl~'VIH 1'1S'1ms '1i~ln111'f)'Ifl1ff" 11~1l rJ

tI

ff.(J) tJl~ OlflU tJ11~l11wel1~ll-n~l.h~01flU fJ1191111we)i~oMUil 'I ~1'U1'Ull-n~fJW""lJ1191'IJ'f)'I

'" 'J)OI '" OJ "''' 1,,~ ,.I 'J) 1 1m~11tJ~1U~"'lf'f)Ulf-nnil9lm-n~m~11tJ~""'f)'U lflU'U lJ9l1lJ'IJ'f) ff .G).G) ll-n~ ff .G).d "fJ'f)'4-nlJ

ll-n~tJltlJtlJ11'f)n1~1ilti'U ti. fl'U lf1nlf~nil9l1 l"iim1l11 UtJ1~~l~iiffntJm""""~OlJ~~~~llau nffn'W1
tI tI tI

'~1J1nn11 ti. fl'U il1''f)~''U~-ntJ-wull'IJ0~''''m11'U~''lJffn'W1iJ'U 119i11~il9i''f)'I11iLti'UG)O fl'U

'" i"~ ",d.ld "'J)... IV dG)0.1sl 'f)1~11 tJtJl~ ~1 G) fI'U 'HIU'U'f)n11 tJ'VllJln'W1011fl'U f111'f)ffl~'lJO 'I'Unfln'W1

tJltlJtlJ11'V1'~11ilti'U G)ti. fl'U



139

"'H'U1 ~o

11 'l$i11Hn '41u n1:11

~ .",J ...td t Q Q'" !iJ v Q 31.c::,. Q,.I I

'H1ru 'U 'UtJ11111tm u 1 f11:11'\'l.:J1 n U1'U'W'U1iIlll ~ f11Hl 'Ufill tJff1 ~ 1'HfI" ff" ffl 'U

~1'Ul'UUf1fff11:11~fh1'r1U1iJ'W'U,r Gl fI'U lVitl'tJ'~n'tJ~1'Ul'UUf1fff11:11~ti''UfI~lDff1~ Q) fI'U ..t'lif. ~
1,.ru'tJ1l1n1 f1fff11:11nv.:J1 ,jill ~11nUfff11:11');'l'H1I" 1'Ul1l111~tlln'U

0'"", .. '" "0" d o'd <s .. .. 0' ""
GlO.Q) tJ11lU tiN1uN"'l$tJ'tJ 'HIIf1ff~ s~fl 'l 'rI1'H'U1'r1fl11111U'rIU1 f11:11l'\'ltil 'U'W'U1illll~/'H ':itJ.. ..

"'.. " " ~GlGl. flWff1l'tJ~'lJfl'lNl'IJ1rrf11:11
• OJ

.01 ImtI'tJl'rI1

.01 Imuum:

GlGl.cf Ulty1!J1lfl n l1~~fl'llrJ'U ~i11 ~1lf11':ifff1111':i~~'tJUltyty1~1 'Hlfll Viein 1'11 ~ljNlI

f)1':i11t1U~1I1f1 'HltJultyty11 'rI'Hlfllnu'tJl'Yh

GlIg,. f11':ill'l'rl~liiu'U11t1'Ullll~':i~fJ~I1~1f11'jffmn ,,.rll'l'rl~liitl'U11 U'U1"'1,jln'U Glti 'Hl.htln~

~
Gl~.Gl u':i~mfliitlu~njwcYi~1l~~un:mfliiuu~':iuwcYim1'U1l'l ,,.r'~l1l11fff11111,jln'U

<:II <If~ umssmn

•I" ",J. d .1'" .01"" d I 1 '" .1" 1 "1"GlJ.,.Q) u':ityty11Df1 ~mj'1111lU'Hyty1~11l~11'lJ1fff11:11~tJ 'U1~~'tJu':ityty1lflf1 'H 'l$l1l11

d IlJ I <:II d I ",J 0 d .1" 'i " "d I 1 '" .1" 1 "1"fff1111l1l1n'U r;;J uf111fff1111 ffl'U~'rIff11111u1tyty1l 'rIlllll1'lJ1fff1111~tJ 'U1~~'tJu1tyty11tJf1 'H 'lHll11

fff1111i,j!nu b Uf1Ufff1111

"'.01 0 ","jI~ "d 1" '" ~ 0f111~'l 'rI~l 'tJtI'U11fl'Uff1 'H1 'tJNI'lJ1rrf111111'tJ'tJ 111~1Il1l11 'Hffm'tJ 'Ufl~ 1Irrf11:11f11'H'UfI
OJ •

. .
.:=10 "" 1 '" I '"'rIf11'H'U~'lJ1.:J~'U 'Uff~ffl'U 'rIl'H:U1~ff:U



140

...
l'1'lffHHl1'U1Umn•

" "I.te::it. I II)tI ~ 'J) j) d 0 lq j) '~d ,., , I .o!l I

'11 'U1tJfWIU~ f)~H I 111run WCVl 'lJH~'U f)0111'VI1 I ~ U~'VI'I'U~'e)'1 urne 'VI'lJf)l'~1'V1'e)'U~'e)1J1~'j!l'UUll~

~Wm'V'lml'flm:n

.o!l d I

fl~11'U'U11Hl1'VItIUrm

G)Q).~ ult)Jtyll 'VI

G)Q).~.G) 11~'U f) 11'lJ'lJ f) G) IffW'e)l'V1£.I1UVi'Ui'U"~ff'e)'lJP·h'Uf11H"'e)'lJUlf1lUlil
j.I • 51"
QJ jI 1 d QJ ~ Q.I I QJ Q Q tI ,., 111 i/QJ
'IJ'Uff~'VIltl ~Ufl W~msuf11'j 'VInmu'U'e)~ lJnn'hll'U 'U1l~\I~\I 11"~~Ml'U 1 'VItil 'U'V'I'U1i11~~'e)\I l~ ':i U• •

.::I ... " .o!l I jI 0 "" '1 jI .o!l I.J IIJ jIQJ QJ i jld '" "f11l'~'V'IlJ'V'Il1HHHJ1\l 'Ufltlml 'U'Umr 11~"\ll'U 11l'fl ff1'U 11'U\I'lJtl\l~"\ll'U 1¥ll'Umr ueusu 11~'V'IlJ'V'I

'1'U11l'ffl'j 111tl ~ \I~1J'W'VI1\I1'lfl ms 111fltff'Utl~ fl~U l'~'l!lJ l'lfl ml'~ ihlU\ll'U mrUl'~ 'l!lJ (Proceeding)

G)Q).\g,.\g, 11~'U f) 11'lJ'lJ f) Jg, flf)1:Ill'lUl'b'lfl'IU~1'U~llJ~tll'l1'U¥l ''Umrf)ff~'j..
1 v 111 J) QI d \J] I ~ I QJ 4 d , 3} ~
~UlI~~tl\lI¥ll'~~Ufl~U'U'Um"t11lJ~ln11 Q).OO 1I1m~UU d. 'j~~'lJfl~11'U'U'I1l'flt'VItlUl'V11 'V'Il'tllJ'VI\I

" I

Iff'U fll'V1fllU'V'I'Ui'11"~ffflmh'U f)llfffl UUlf1lUli l'li'Uff¥l~ lU1¥ltlflW~ml'lJ f11l'Yifft'llU'U fl¥llJflf)1:Il• •
" " .11'U11~\lvi'\I 11"~~"\ll'Ul 'VIUlU'V'I'Ui'lI~~fl\l i~i' uml'~ vtlJ~ '111flflfh\lU' flU1h Uwml' '111'~"\ll'U'I11 mh'U 'H'U\I

'IJfl\l ~"'11'U' ~i''lJ f11l' UfllJi''lJ '111'~vtlJ~' 'U11'Iffl 'j'l1lfl ~ '1vtlJ~ 'VIHl'lfl f11l' 11ltl1ff'U 'e)~ 'e)~tll'~ '1[lJ

1'lflml'~lhlU\ll'Uf)nUl'~'l!lJ (Proceeding)

".1 jI jI jI d .o!l.I.1 I , ... QJ

ffflUlJl'~lJl"fll1lJ~ (Comprehensive Examination) ¥l1U'lJtl1'IJtlW11"~/'I1l'fllJlf1llJ"1 'Uff1'IJ11'lf1'U'U

G)Q).Q) Ult)Jty1Iflf)

G)Q).Q).G) 11UU G) fffl'lJFh'Um1:l1~l\lUl'~1'V1f'1'fld1'lU'flf.J G) m1:l1~llJ'I1~f1lf)Wcv1

""~11flW i 'IJ~ fffllU'U fl¥llJflf)'hl1tll11 'U¥l ffflUH1'U f11'j ffflU l¥lflW fflJU9i (Qualifying Examination)• •. "
Irim rl'U~ih~'VI ~'lJfl vhl'V1 fll u'Vt 'Ui' Iff'U 'e)1VI t.llU'Vt'U£ U" ~ fffl'lJ ~h'U f11l' ff'e)'lJtl1mtlli l'U'U ff¥l ~1 U.. .
1¥lUflW~ f)'jl'lJ f)1l~\I \)~~ t) \lUl'~ f)t) U~1 U~Vll' \lflW 1~ 111f).fll u'1'U11"~ fllU'U fl f)fft'll1J 'U""~~" 'Il'U.. ..



r 141

....
n'b'fHHI1 'lJ11Jfl'):j1•

... ... " ,., llJ"'", .cI ... " .<II I ,., 0 "" i,., .<II I .d
1Y1fJl uvtu1i~:: ~ tl 'I 1~ 11Jms ~vt uV. 111tl tl fJH 'lJtW~ 11uu rm 11fH'!'11'U11'Jnff1'lJ 11'U'I 'Utl 'IPH'!'11'U

, ~i'1J fl1'JfJtllJi'1J' l1'91VJlJ~iu 111 ffl'J 11~tl ~ 'IWlJ~Yll'1 i'b'l ms ~nns 1lJmr muu tl fllJl~ llJ O~ u nsn ~
I "

(Peer Review) ntl'lJflU~WlJ~ UCl::lfi'lJ'l1tJtllJ11J1'lJffl'Ul1'b'lU'U

.d ~ JJ .do ,... ,.,
G)Q).Q).~ U1J1J ~ fl'fl'):jl11rJ1'b'lfl11Jfl1'lJmlJ'VIfl111'lJ~ 'lJl1Clflff~1 i~tJ~~~fl'l..

"1" QJ 4 ~.: I QI ~ d' I
1~ 1:: ~ 1Jfl ~ Uu 'Ul~H'ItJ 1um fl11 Q) .0 0 ~1n1:: 1J1J d. 1:: ~ 1Jfl:: II u 'U11'J fll YIfJ1J1'VI1 ff au ~1u
fll'):jl~l'11h'::IY1fl'tldl'nr fltJ G) rmn ~llJl1"'fllflW tVluCl:a1tl'lJi'U~ffmu 'Utl~lJfffl1:l10111'lJ~ fffl1J ~1'U•
fl1'J fftlUlfttJ WfflJU~ (Qualifying Examination) 1~ tllfi'lJ ~1j~Yli 'Umh 1 'VItJl'Uv.'lJ1i 1ff'lJ tl1 'VItJ1U'rI 'lJ1i

I l.t ,., .d,.,,.,,., ...
II Cl::fftl1J ~1'lJ fl1'l' fftl1Jl.h nl'UCll'11'Ut!~'VI1tJi ~WflW~ fl'J 'l'lJ fl1'l' 9f~ 11::~V \I1.h:: fl tl1J ~ 1 tJI'jYl'l''ItJ tU1~

, QI Q ~ tI " , JJQJ d C\ tI et I JJ 0 Q

;110fllfJ 'UIlCl::flltJ'Uflflffm1J'U IICl::~Cl~1'lJ1Y1tJl'Uv.'U1i1l::~tl~ ft'l'1Jfl1'l'~v.lJv. 11'l'fltltJH'lJtltJ~11'lJ 'Ufl1'l'

, l1'~Cl'll'U 11~m11'U l1'd'l 'UV~fo.lCl'll'lJ'~i'1J fl1'l' fJVlJ i'1J' l1'~w lJ'Vr1'U111ffl1 11~D~ 'IYilJ~YlH1'b'1fl1'l' ~1j. ."
fll'l'lJfl1'l' flltJ'U tlfl1J111lJfl'ti'lJ flltl'l (Peer Review) ntl'lJ fl1'l'~ YilJ~ IICl::lfi'lJ'l1tJtllJ11J"1'lJffl'Uli'b'l'U'lJ

A tl .cI.., A tl'"
G)d. 'b'tl 1::fl1fl''lJtJ1J~mCl::'b'D 'l'tytyl

.1 .cI..,... "" ,,.,, ,.,A '.1 .cI.., '" ""
G)d..G) u1::fl1fl''lJtJ1J~nJWev1~ 11 ')j'')j'tl11 "u1::fllfl''lJtJU~11JWCVI~ (Graduate

.., I .1.".... ,.,,., A "" I,.,
Diploma)" tlfl1:l1fJV "u.1JWCVI~ (Grad. Dip.)" IICl1~llJft1fJ'b'Vffl'U1l'b'1~tlYlltJ

d Q.I QI Q ~ " "A I .r::t QJ QI Q ~

Ii)d. •~ U1 ~ fl1 fl''lJfJ1J~ 1UWCVI~ 'b''lJ"l 'I , 11, 'b''b'tll1 "1.h ::fl1 fl''lJtJ1J~ 1UWCVI~ 'b''U"l ~
" .

(Higher Graduate Diploma)" Ofl1:l1tlfl "tl.uwe¥i~i'U"l~ (Higher Grad. Dip.)" 1I~1mlJ~ltJ41D

"" I,.,
ffl'Ul1'b'1~ tlYl1tJ .

G)d..Q) tl~ ty ty 11 'VIIICl::U~ty ty 11tl fl ff [l1U 'lJ~ ~ lJ fffl1:ll'Vinfl1 1 ~ 1 1V.1:: 1 1')j'flq 1:l~ fl1

I ,., .1"" , ... '" I 0 QI ""',., ,., ,,.,,,.,A tl"" d 011~1fJU'Jtytyl 'lJff1'U11'b'1 IICl::tlfl1:l1tJtli1'1111Uff1'U11'b'1 111Cl1 11 'b''b'tl 1tytyl~llJ'VIfl111'U~

, 'lJV.'i~'l'l')j'flq1:l~mt!'lJ ''lJmw ~ tlltytyl '~V'lij'~ 0111'U~~D '1i'lJv.'l'~'l'1'lfflq1:lQ fl1 l1~vn'iw ~ ffmU'U

'q~lJftfl1:l1'~ 'liiJfl11~11V.1::11'lfflq1:l~ fl1'"h~1fJtl~tytyl' 'Uff1'U1i'lf1 IICl::Ofl1:l'Hitl ff111i'1Jff1'U1 i'lf1

, ,." ,.,A ... QI" 0 A tl"" d ~ 011 ')f'lftltl'l'tytyl~llJl1Cl fllflWCVlfl11f1111'lJ~'b'D 'itytyl mlJ 'VIflW::fll'l'lJm1fl11'q ~lJrrfl'):jlfl1l1'lJ ~

G)~. fl1'JU ':i::fl'lJ tJw mv.'Utl '111~ fl"l~1 i11'l'l fll1 ~ fl"l~1 0111 'lJ~'.i::1JU fl11 U1:: fl'UtJw f)1V.

'Utl'll1 'tiflff~'l' i ,ri~lll'lJ ~'IDdl'1,r DtJtl'l'::flD1J~lfJtl'i~l~'lJm;fl d. tl'l'::l~U fitl..



v
11lJ1 ~Q)

j'l~nll \lllJ runlll•

Ii)b. m'i-W~'U11111mYYl'i ,..r1'1n1111mYYI'iijm'i-W~'Ul1111myYI'i 1..r11'U~nrtl ll~Y1\1m'iui'lJUH
cu """ 'I

OJ <:t V d ~ I V ~I <:t _ I "" A
Y1~'UYl1'UlJ1Yl'i!1'U1l~~fltUfl1Vfm'ifYn'l:l1l1J'U'i~tl~ i:] OtlN'UOU'V!n i:] s lJ ll~~lJm'ilJ'i~llJ'UlVfO

W~'Ul1111nt1Y1'iodl\l~tlldo\l'VJn s 11
Ii)~. 1'U nHli ~ hj~llJ 1Hl iJ~~9i Y11lJlllJ 11'1N ~\1 ncirl i~111uijfl11lJ1l1lfl 'U~ U\I u~~9i

." .
'Uonl11l1 mnnl1 fl111'UYIi~1 'Uu'i~mfYu 1..r uu1'UYI~tlViii ll'Utl\lfltU~m'ilJm'jm'itl Y1lJffnllll1 \l~Vi\lUtU 1.. . .

" .1 iJa o.Q.Q ell d Q,I ~ 4
1l~~ 11(ltlfl11'U \lU fJ'UO\lfl tU~m'i ums ms qY1lJfYn'l:ll'Uuruu 1'1~Y1



143 
ภาคผนวก ฉ 

 

 

 



144 
ภาคผนวก ฉ 

 



145 
ภาคผนวก ฉ 

 


