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บทที ่1 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
  
1. เหตุผลและความจําเป(นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจําเป(นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต+องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการ ให+บริการทาง
วิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกล�าว                 
มีความสําคัญอย�างย่ิงต�อการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาวปJจจุบันมีปJจจัยภายใน และภายนอกหลาย
ประการท่ีทําให+การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป<นสิ่งจําเป<นท่ีจะต+องเร�งดําเนินการ ปJจจัย            
ดังกล�าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศแนวโน+มแตกต�างกันมากข้ึนซ่ึงจะ ก�อให+เกิด
ผลเสียแก�สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท+าทายของโลกาภิวัตน.ต�อการอุดมศึกษาท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข+ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย+ายนักศึกษาและบัณฑิตการประกอบอาชิพของบัณฑิตในอนาคตอันเป<นผลจาก การรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงท้ังสองประเด็นต+องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป<นท่ีจะต+องสร+างความม่ันใจแก�สังคมว�าสามารถพัฒนาองค.ความรู+และผลิต
บัณฑิตตอบสนองต�อยุทธศาสตร. การพัฒนาประเทศให+มากข้ึนไม�ว�าจะเป<นการสร+างขีด ความสามารถในการแข�งขัน
ระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการการพัฒนา อาชีพคุณภาพชีวิตความเป<นอยู�ระดับ
ท+องถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต+องให+ข+อมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป<นประโยชน.ต�อผู+มีส�วนได+ส�วน
เสีย ท้ังนักศึกษา ผู+จ+างงาน ผู+ปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมต+องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปYดโอกาสให+ผู+มีส�วนได+ส�วนเสียมีส�วนร�วม(participation) มีความ
โปร�งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได+ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542  แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให+
สถานศึกษาทุกแห�งจัดให+มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให+มีสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหน+าท่ีประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได+ประกาศใช+มาตรฐานการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม2549 เพ่ือเป<น
กลไก กํากับมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน�วยงาน โดยทุกหน�วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได+ใช+เป<นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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8) กระทรวงศึกษาธิการได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได+ประกาศแนว ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให+การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป<นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต�ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 24 
เมษายน 2554 เพ่ือเป<นกลไกส�งเสริมและกํากับให+สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให+มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ�ม 

 
1.2 วัตถุประสงค.ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร�วมกับต+นสังกัดจําเป<นต+องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค.ดังนี้ 
1) เพ่ือให+สถาบันได+มีพัฒนามุ�งสู�วิสัยทัศน. และยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขัน โดยระบบดังกล�าว

จะต+องเป<นไปตามเจตนารมณ.ของ พ.ร.บ. และเป<นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ และ
นานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต�ระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหน�วยงานเทียบเท�า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห.เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ในองค.ประกอบคุณภาพต�างๆ ว�าเป<นไปตามเกณฑ.และได+มาตรฐาน 

3) เพ่ือให+หลักสูตร คณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอัน
จะนําไปสู�การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู�เป̂าหมาย (targets) และเป̂าหมายสงค. (goals) ท่ีต้ังไว+ตาม
จุดเน+นของตนเอง 

4) เพ่ือให+ได+ข+อมูลท่ีสะท+อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข+อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานในแต�ละระดับอย�างต�อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือให+ข+อมูลสาธารณะท่ีเป<นประโยชน.ต�อผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย ทําให+ม่ันใจว�าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร+างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได+มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพ่ือให+หน�วยงานต+นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง มีข+อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป<น
สําหรับการส�งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

2. กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเก่ียวข�องกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได+กําหนดจุดมุ�งหมาย

และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ�งเน+นคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียดได+ในหมวด6 มาตรฐานและ
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การประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด+วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ” เพ่ือใช+เป<นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในเป<นการสร+างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให+เป<นไปตามนโยบาย เป̂าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษา
และหรือหน�วยงานสังกัด โดยหน�วยงานต+นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให+มีระบบ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให+ถือว�าการประกันคุณภาพภายในเป<นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต+องดําเนินการ
อย�างต�อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเป<นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต�อสภาสถาบันหน�วยงาน      
ต+นสังกัดและหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องเพ่ือพิจารณาและเปYดเผยต�อ สาธารณชนเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป<นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให+มีการติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุ�งหมายหลักการและ แนวการจัดการศึกษาใน    
แต�ละระดับซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค.การมหาชน) หรือเรียกชื่อ
อย�างย�อว�า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติพ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ได+กําหนดให+
สถานศึกษาทุกแห�งต+องได+รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย�างน+อย 1 ครั้งในรอบ5 ป� นับต้ังแต�การประเมิน           
ครั้งสุดท+ายและเสนอผลการประเมิน ต�อหน�วยงานท่ี เก่ียวข+องและสาธารณชน 

 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป8ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป�ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ได+กําหนดแนวทางการพัฒนาและ 
แก+ปJญหาอุดมศึกษาท่ีไร+ทิศทางซํ้าซ+อน ขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพโดยใช+กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป<นกลไกหลักในการดําเนินการกล�าวคือให+มีการสร+างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ตามพันธกิจของสถาบันในแต�ละกลุ�ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน+นระดับการศึกษาท่ีต�างกัน รวมท้ังมีพันธกิจและ
บทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต�างกันตามความหลากหลายท้ังการพัฒนาฐานรากสังคม
เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท+องถ่ินการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบทท+องถ่ินและระดับประเทศ
จนถึงการแข�งขันในโลกาภิวัตน. ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต�ละกลุ�มเหล�านี้จะนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและส�งผล
กระทบท่ีเป<นประโยชน.ต�อประเทศอย�างมีนัยสําคัญ อาทิสามารถสร+างความเป<นเลิศได+ตามพันธกิจของตัวเองสามารถ
ตอบสนองต�อยุทธศาสตร.การพัฒนาประเทศดีข้ึนส�งผลเชิงบวกต�อการผลิตพัฒนาและการทํางานของอาจารย. สามารถ
ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเป<นความต+องการของสังคม ลดการว�างงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ�มเหล�านี้มี
กลไกร�วมกันในการประกันคุณภาพเพ่ือให+นักศึกษาสามารถต�อยอด ถ�ายโอน แลกเปลี่ยนกันได+ระหว�างกลุ�มและใน
ระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู�ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให+ความ
เชื่อถือเป<นฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนย+าย
หน�วยกิต 
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จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� ดังกล�าว กระทรวงศึกษาธิการได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป� 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ�มสถาบันศึกษาเป<น 4 กลุ�ม คือ  

กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึงสถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว�าปริญญาตรีจัดฝeกอบรม
สนองตอบความต+องการของท+องถ่ินเพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู+เข+าสู+ภาคการผลิตจริงในชุมชนสถาบันสนับสนุน
รองรับการเปล่ียนอาชีพพื้นฐานเช�นแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรเป<นแหล�งเรียนรู+ ท่ีส�งเสริมให+ประชาชนได+มีโอกาส
เรียนรู+ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู�ความเข+มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 
เพ่ือให+ได+บัณฑิตท่ีมีความรู+ความสามารถเป<นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสร+างความเข+มแข็งให+กับหน�วยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาคเพ่ือรองรับการดํารงชีพสถาบัน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด+วยก็ได+ 

กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง   หมายความถึงสถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ�ม
สาขาวิชาท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร.กายภาพ วิทยาศาสตร.ชีวภาพ สังคมศาสตร.หรือมนุษยศาสตร. รวมท้ังสาขา
วิชาชีพเฉพาะทางสถาบันอาจเน+นการทําวิทยานิพนธ.หรือการวิจัยหรือเน+นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู+ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเน+นท้ังสองด+าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา     
ภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ�มนี้อาจจําแนกได+เป<น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1               
เป<นสถาบันท่ีเน+นระดับบัณฑิตศึกษาและลักษณะท่ี 2 เป<นสถาบัน ท่ีเน+นระดับปริญญาตรี 

กลุ�ม ง สถาบันท่ีเน�นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึงสถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน+นการทํา
วิทยานิพนธ.และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน+นการผลิตบัณฑิตท่ีเป<นผู+นําทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให+อยู�ในแนวหน+าระดับสากล มุ�งสร+างองค.ความรู+ทฤษฎี
และข+อค+นพบใหม�ทางวิชาการ 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต+องสร+างกลไกการประเมินคุณภาพให+สอดรับกับการ แบ�งกลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ�มดังกล�าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให+อุดมศึกษาไทยในช�วงป� 
2555-2559 ต+องมีการพัฒนาอย�างก+าวกระโดดเพ่ือเป<นแหล�งความรู+ท่ีตอบสนองการแก+ไขปJญหาวิกฤตและชี้นําการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนของชาติ และท+องถ่ินโดยเร�งสร+างภูมิคุ+มกันในประเทศให+เข+มแข็งข้ึนภายใต+หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และต+องส�งเสริมการพัฒนาประเทศให+สามารถแข�งขันได+ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให+
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให+มีคุณภาพ ผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความต+องการของ
ตลาดแรงงานสามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเองและเพ่ือช�วยเหลือสังคม มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ทางกายและจิตใจ รวมท้ังพัฒนาอาจารย.ให+ เป<นมืออาชีพและผู+เชี่ยวชาญมืออาชีพให+เป<นอาจารย.พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย.ให+เป<นท่ียอมรับของสังคมมีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยใช+ความรู+ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิด สร+างสรรค.บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป<นมิตรต�อสิ่งแวดล+อม ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนา
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เพ่ือประโยชน.สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยท้ังนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาเป<นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน.ป� 2559 “อุดมศึกษาเป<นแหล�งองค.ความรู+และพัฒนา
กําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย�างยั้งยืน สร+างสังคมการเรียนรู+ ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11(พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงใน
สังคมประชาคมอาเซียนและมุ�งสู�คุณภาพอุดมศึกษานานาชาติ” 

 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด+วยมาตรฐาน 3 ด+าน ได+แก� 

มาตรฐานด+านคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานด+านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด+านการสร+างและพัฒนา
สังคมฐานความรู+และสังคมแห�งการเรียนรู+มาตรฐานย�อยท้ัง 3 ด+านนี้อยู�ในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบด+วย
มาตรฐานย�อย3 มาตรฐานเช�นกัน  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค.ท้ังในฐานะพลเมืองและพล
โลกมาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร+างสังคมแห�งการเรียนรู+/สังคมแห�งความรู+แต�ละ
มาตรฐานย�อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล+องและสัมพันธ.กับมาตรฐานย�อยของมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพ่ือให+การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ�งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของ
ชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป<นมาตรฐานแม�บทแล+ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได+จัดทํา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ�มสถาบันท่ีมีปรัชญาวัตถุประสงค.และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต�างกันได+อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบด+วยมาตรฐานหลัก 2 ด+าน คือ มาตรฐานด+านศักยภาพและความพร+อมในการจัดการศึกษาและมาตรฐานด+าน
การดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดกลุ�มสถาบันอุดมศึกษาเป<น 4 กลุ�ม ได+แก� กลุ�ม ก 
วิทยาลัยชุมชน กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน+นระดับปริญญาตรี กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน+นการวิจัย
ข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนอกจากนั้น ยังได+จัดทํา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให+เป<นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป<นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแต�ละระดับ คุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให+คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ต+องเป<นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู+อย�างน+อย 5 ด+านคือด+านคุณธรรมจริยธรรมด+านความรู+ด+านทักษะทางปJญญา 
ด+านทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบและด+านทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลขการ สื่อสารและการ
ใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.4 กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติพ.ศ.2542 มีผลบังคับใช+สํานักงานคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน�วยงานต+นสังกัดท่ีทําหน+าท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได+เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให+คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให+สอดคล+องกับเจตนารมณ.แห�ง พระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล�าวซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ได+มีมติเห็นชอบกับ ระบบประกันคุณภาพ
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การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  ซ่ึงต�อมาได+จัดทําเป<นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องระบบหลักเกณฑ.และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 
เพ่ือใช+เป<นแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ ให+ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส�งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให+มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให+มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน�วยงานต+นสังกัดท่ีมีหน+าท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร+อม
สําหรับการประเมินคุณภาพจาก ภายนอกรวมถึงสนับสนุนให+มีการแต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต�ละ คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบายหลักเกณฑ.แนวทางวิธีการตรวจสอบ
และประเมิน ระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต�ละคณะวิชาหรือ 
สถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป� พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได+จัดทํากฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ.และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2546 เพื่อให+เป<นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติพ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว+ตามประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได+ถือปฏิบัติมาอย�างต�อเนื่อง ต�อมาในป� 2553 กระทรวงศึกษาธิการได+ออกกฎกระทรวง
ว�าด�วยระบบหลักเกณฑ.และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิมโดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว+ในฉบับเดียวกันโดยมีการปรับให+คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาทําหน+าท่ีหลัก2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ.และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเพ่ือส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาแก�สถานศึกษาโดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย�างต�อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให+ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด+วย การประเมินคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและกําหนดให+หน�วยงานต+น สังกัดจัดให+มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย�างน+อยหนึ่งครั้งในทุกสามป�และแจ+งผลให+สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมท้ังเปYดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต�อสาธารณชน 

 

3. การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ก�อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได+ตระหนักดี ถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได+จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง นโยบายและ แนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต�ป� พ.ศ.2539 เพ่ือเป<นแนวทางในการ ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ3 ประการคือการให+เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมี
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อิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร+อม ของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได+ (accountability) 

ต�อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ได+ระบุให+หน�วยงานต+นสังกัดและสถานศึกษาจัดให+มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ กําหนดให+
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน+าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย และพัฒนา และมาตรฐาน การอุดมศึกษาท่ี
สอดคล+องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและแผนการศึกษาแห�งชาติสนับสนุน ทรัพยากรติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเป<นอิสระ และความเป<นเลิศทางวิชาการ
ของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว�าด+วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต�ละแห�งและกฎหมายท่ีเก่ียวข+องสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน+าท่ีร�วมกับสถานศึกษาในการจัด ให+มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด+วยกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข+อ 33 

ให+สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการดําเนินการ
ของสถานศึกษา เพ่ือให+มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย�างต�อเนื่อง และเตรียมความพร+อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคล+องกับระดับการพัฒนาของสถาบันโดยอาจเป<นระบบประกัน
คุณภาพท่ีใช+กันแพร�หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป<น ระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แต�ไม�ว�าจะเป<น
ระบบคุณภาพแบบใดจะต+องมีกระบวนการทํางานท่ี เริ่มต+นจากการวางแผนการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาท้ังนี้เพ่ือให+ การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป̂าประสงค.และมีพัฒนาการอย�าง
ต�อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป<น หลักประกันแก�สาธารณชนให+ม่ันใจว�าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร+างผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลักการท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต�อไปนี้ 
1) ส�งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต+ความสอดคล+องกับ

หลักเกณฑ.ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป<นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปJจจัยนําเข+า และกระบวนการซ่ึงสามารถ

ส�งเสริมและนําไปสู�ผลลัพธ.ของการดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม� ประกอบด+วยการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช+ในป�การศึกษา 2557 
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 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต� การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมินฯ จะมุ�งไปท่ี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให+สามารถส�งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การ
ดําเนินงานให+เป<นไปตามท่ีกําหนด สะท+อนการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ 

 - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป<นการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบัน
ต+องการให+คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ�มสถาบัน ซ่ึงเป<นการประเมินความเข+มแข็งทาง
วิชาการ 

 4) ให+อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเป<นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม�ให+เป<น
การทํางานซํ้าซ+อนเกินความจําเป<นหรือสร+างภาระการทํางานของหน�วยงาน 

 

  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ�งช้ีและเกณฑ.ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานเป<นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐานการอุดมศึกษาใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต�างๆต+องดําเนินการให+เป<นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวข+องอีกมากเช�น
เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ ภายนอกของสมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมติด+านต�างๆของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัย  ของรัฐ เป<นต+น 

กําหนดตัวบ�งชี้เป<น 2 ประเภท คือตัวบ�งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ.มาตรฐานเป<นข+อๆ กําหนดเกณฑ.การประเมินตัวบ�งชี้เป<น 5 

ระดับ มีคะแนนต้ังแต� 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนข+อและระบุว�าผลการดําเนินงานได+ก่ีข+อ 
ได+คะแนนเท�าใด กรณีท่ีไม�ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินไม�ครบท่ีจะได+ 1 คะแนน ให+ถือว�าได+ 0 คะแนน และการประเมิน
โดยกําหนดการให+คะแนนตามท่ีได+คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผล
การดําเนินการนั้นๆ ร�วมกันก�อนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู�ระหว�าง 0 – 5 

2) ตัวบ�งชี้เชิงปริมาณอยู�ในรูปของร+อยละหรือค�าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ.การประเมินเป<นคะแนน
ระหว�าง 1 ถึง 5 โดยเป<นค�าต�อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ (ซ่ึงอยู�ในรูปร+อยละ
หรือค�าเฉลี่ย) เป<นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ. โดยท่ีแต�ละตัวบ�งชี้จะกําหนดค�าร+อยละหรือค�าเฉลี่ยท่ีคิด
เป<นคะแนนเต็ม 5 ไว+ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได+กําหนดให+มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให+สถาบันอุดมศึกษาต�างๆ นําไปใช+เป<นแนวทาง (Guideline) ในการ
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จัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต�ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต+การกํากับดูแลของสภาสถาบัน โดย
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา และพันธกิจด+านการ
บริหารจัดการได+แก� (1)  พันธกิจด+านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด+านการวิจัย (3) พันธกิจด+านการบริการวิชาการ (4) 
พันธกิจด+านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ  สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะ
เน+นพันธกิจในด+านการผลิตบัณฑิตเป<นสําคัญส�วนพันธกิจด+านอ่ืนๆจะเป<นการบูรณาการเข+าไว+ด+วยกันหากเป<นตัวบ�งชี้
ในระดับคณะและสถาบัน จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการได+ท้ังหมดซ่ึงสามารถ
ชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค.ตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวข+องกับพันธกิจ
เหล�านั้นได+ท้ังหมดในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 6ของคู�มือฉบับน้ีจึงได+พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือให+
สถาบันอุดมศึกษานําไปเป<นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต�ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับ สถาบัน การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมินจะมุ�งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�า
การประเมินคุณภาพเพื่อให+สามารถส�งเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานให+เป<นไป ตามท่ีกําหนด สะท+อนการ
จัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพและตัวบ�งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเป<นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน+นท่ีปJจจัยนําเข+าและ กระบวนการซ่ึงภายใต+ตัวบ�งชี้ท่ีเป<น
กระบวนการให+สามารถสะท+อนผลลัพธ.ของการดําเนินการตาม กระบวนการดังกล�าวด+วย 

   
  3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด+านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู+ท่ีมีความสําคัญส�งผลให+การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
และนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู+บริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะต+องให+
ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข+าใจร�วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให+
หน�วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมินและกระตุ+นให+เกิดการพัฒนาคุณภาพอย�าง
ต�อเน่ืองหน+าท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ หน�วยงานนี้ คือการจัดระบบประกันคุณภาพพร+อมท้ัง
กําหนดตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะและสถาบันระบบประกันคุณภาพท่ีใช+ต+อง
สามารถเชื่อมโยงให+เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ต้ังแต�ระดับบุคคลระดับหลักสูตรระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับ
สถาบันโดยอาจจําเป<นต+องจัดทําคู�มือคุณภาพในแต�ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แต�ท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือ
หน�วยงานนี้ต+องประสานงาน และผลักดันให+เกิดระบบฐานข+อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใช+งาน
ร�วมกันได+ในทุกระดับ 

 

3.1.4 ระบบฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะห.ผลการดําเนินงานเป<นสิ่งจําเป<นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห.ผลการดําเนินงานจะไม�สามารถทําได+อย�างถูกต+องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข+อมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีเป<นจริง ถูกต+องตรงกันทุกระดับต้ังแต�ระดับบุคคลระดับหลักสูตรคณะวิชา และสถาบันตลอดจนเป<น
ข+อมูลท่ีสามารถเรียกใช+ได+อย�างรวดเร็วดังนั้นระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพ จึงเป<นปJจจัยสําคัญย่ิงท่ีจะส�งผลต�อ
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ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส�งผลต�อคุณภาพในทุก ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต�การวางแผนการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 

4. ความเช่ือมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีว�าด+วย

การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได+กําหนดให+คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน+าท่ี พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล+องกับความต+องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห�งชาติและสอดคล+องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคํานึงถึงความเป<นอิสระและความเป<นเลิศทาง วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได+จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช+เป<น กลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและระดับหน�วยงานเพื่อนําไปสู�การกําหนด นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต�อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ได+ใช+ มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร�มใหญ�เป<นกรอบใน
การพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุม เป̂าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและ
เป<นมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความ หลากหลายของกลุ�มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให+ทุกสถาบันสามารถ
นําไปใช+กําหนดพันธกิจและ มาตรฐานของการปฏิบัติงานได+ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได+ กําหนดเกณฑ.มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ.การขอเปYดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ.
การกําหนดชื่อปริญญาหลักเกณฑ.และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด การศึกษานอกสถาน
ท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส�งเสริมให+สถาบันอุดมศึกษาได+พัฒนาด+านวิชาการและ วิชาชีพรวมท้ังการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให+มีความ ทัดเทียมกันและพัฒนาสู�สากลซ่ึงทําให+
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได+อย�างยืดหยุ�นคล�องตัวและต�อเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท+อนให+
เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให+การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได+มาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ัง มาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษาท้ังมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ.กับ มาตรฐานและหลักเกณฑ.
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห�งชาติ จึงจําเป<นต+องมีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไว+ในกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ.และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ท้ังนี้ความเชื่อมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ.เก่ียวข+องและการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงค.ท้ังในฐานพลเมืองและ
พลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสร+างสังคมแห�งการ
เรียนรู+/สังคมแห�งความรู+ 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐานด�าน

คุณภาพ

มาตรฐานด�านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด�านการสร�าง
และพัฒนาสังคม

ฐานความรู�และสังคมแห�ง
การเรียนรู� 

หลักเกณฑ.กํากับมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใต�ตัวบ�งชี้ตามพันธกจิของการอุดมศึกษา 
และการบริหาร 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได�คุณภาพ 
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5. ความเช่ือมโยงระหว�างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป<นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต+องดําเนินการ

อย�างต�อเน่ืองโดยมีการควบคุมดูแลปJจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ
นําไปสู�การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสมํ่าเสมอด+วยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจึงต+องดูแลปJจจัยนําเข+า(input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ. (output/outcome) ซ่ึงต�างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน+น
การประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว�างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป<นส่ิงจําเป<นโดยได+เชื่อมโยงให+เห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธ.ระหว�างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน 
                    คุณภาพภายนอก 

 
จากแผนภาพท่ี 1.2  จะเห็นว�าเม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน แล+ว 

จําเป<นต+องจัดทํารายงานประจําป8ที่เป(นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช+รูปแบบการจัดทํารายงานประจําป�ท่ี
เป<นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข+อมูลด+านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ซ่ึงเป<นการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ�านทางระบบออนไลน.ต้ังแต� การจัดเก็บข+อมูลพ้ืนฐาน
เอกสารอ+างอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือนําเสนอสภาสถาบันหน�วยงาน
ต+นสังกัดหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องและเปYดเผยต�อสาธารณชน ซ่ึงข+อมูลดังกล�าวจะเป<นข+อมูลเชื่อมโยงระหว�างการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต+นสังกัด ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจําเป<นต+องจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองท่ีมีความลุ�มลึกสะท+อนภาพท่ีแท+จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับหลักสูตรการดําเนินการ
ของคณะและสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช+สังคม 

 

 

ติดตามตรวจสอบโดย

ต+นสังกัดทุก 3 ป� 

การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจําป� การตรวจเยีย่ม 
รายงานผลการ

ประเมิน 
การตดิตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน 

ข+อมูลป̂อนกลับ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข+อมูลป̂อนกลับ 
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บทที ่2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป<นท่ีทราบกันดีว�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป<นต+องมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่องตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษาตามความเจริญก+าวหน+าทางเทคโนโลยีสภาพสังคม เศรษฐกิจความรู+และทักษะใน
อนาคตท่ีตลาดงานต+องการและพฤติกรรมการเรียนรู+ของผู+เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปJจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายใน
เข+าสู�รอบท่ีสาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข+าสู�รอบท่ีสี่ (2558-2562) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มใช+มา
ต้ังแต�ป�การศึกษา 2550 เป<นระบบแรกท่ีให+สถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งได+นําไปใช+ในการประเมินผลการดําเนินงานใน
ทุกป�การศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นท่ีสะท+อนเอกลักษณ.ของแต�ละสถาบันในรอบแรกนี้ตัวบ�งชี้
ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบ�งชี้ท่ีเป<นปJจจัยนําเข+า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ. โดยครอบคลุม
องค.ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ.แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 
แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต�างๆ ท่ี
เก่ียวข+อง รวมท้ังสอดคล+องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ�งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค.การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต+หลักการสําคัญคือไม�เป<นภาระซํ้าซ+อนใน
การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ�งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประเมินได+ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ 
คือ ปJจจัยนําเข+า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ. อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหว�างมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 
ด+าน คือ ด+านนักศึกษาและผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย ด+านกระบวนการภายใน ด+านการเงิน และด+านบุคลากรการเรียนรู+
นวัตกรรม ในส�วนของเกณฑ.การประเมิน มีท้ังเกณฑ.ท่ัวไปท่ีใช+กับทุกสถาบันและท่ีแยกใช+เฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเน+น
ต�างกัน ได+แก� สถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันท่ีเน+น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตเพียงอย�างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห�งยังไม�มีกระบวนการทํางานท่ีเน+นวงจนคุณภาพอย�างชัดเจน ตัวบ�งชี้ส�วนใหญ�จึงเป<นตัว
บ�งชี้ท่ีเน+นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรองแรก      
โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) กฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ.
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด+านต�างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
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รัฐมาเป<นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย�างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกัน
คุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุ�งเน+นการประเมินเฉพาะปJจจัยนําเข+าและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ.นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได+นําตัวบ�งชี้ท่ีใช+ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ        
สมศ. มาใช+ โดยถือเป<นส�วนหนึ่งของตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาต+องดําเนินการ
ให+ครบถ+วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปJจจัยนําเข+า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ. ท้ังนี้ เกณฑ.ท่ี
พัฒนาข้ึนในรอบนี้ยังมีความแตกต�างจากรองแรก คือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ.มาตรฐานท่ัวไปท่ีใช+กับทุกกลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ.มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ�มสถาบันอุดมศึกษา ได+แก� กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน+นระดับ
ปริญญาตรี กลุ�ม ค1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน+นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ�ม ค2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน+นระดับปริญญาตรี 
และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน+นการวิจัยข้ันสูง และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามท่ี
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม� (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ในป� พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ได+ตระหนักถึงความสําคัญของหน�วยย�อยของการอุดมศึกษาท่ีทําหน+าท่ีผลิตบัณฑิตให+มีคุณภาพ     
จึงได+กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา โดยให+พิจารณาเพ่ิมเติม
ในสาระท่ีเก่ียวข+องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 
ท้ังนี้ ได+กําหนดให+มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยมีองค.ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด+าน ของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด+าน
อ่ืนๆ ท่ีจําเป<น สําหรับการพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ดําเนินไปพร+อมกัน หากเป<นตัวบ�งชี้ท่ีเน+นกระบวนการจะต+องมีการประเมินผลลัพธ.ภายใต+การดําเนินการตาม
ตัวบ�งชี้กระบวนการดังกล�าวด+วย (process performance) ซ่ึงได+กําหนดหลักการพัฒนาไว+ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด+วย 6 องค.ประกอบได+แก� องค.ประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน องค.ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค.ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค.ประกอบท่ี 4 อาจารย. องค.ประกอบท่ี 
5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน และองค.ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ ตัวบ�งชี้และเกณฑ.การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส�งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย.ต�อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ.ให+
เป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย. สื่ออุปกรณ.การเรียนการสอน 
ห+องสมุดและแหล�งการเรียนรู+ต�างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ รวมท้ัง
คุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ.และเผยแพร�ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด+วย 5 องค.ประกอบ ได+แก� องค.ประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค.ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให+ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต�ละหลักสูตรท่ีคณะดูแล 
รวมท้ัง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให+บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประเมิน
คุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด+วย 5 องค.ประกอบ ได+แก� องค.ประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค.ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน พิจารณาให+เป<นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได+แก� มาตรฐานด�านศักยภาพและความพร�อมใน
การจัดการศึกษา ประกอบด+วยด+านกายภาพ ด+านวิชาการ ด+านการเงิน ด+านการบริหารจัดการ มาตรฐานด�านการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ประกอบด+วยด+านการผลิตบัณฑิต ด+านการวิจัย ด+านการให+บริการทางวิชาการแก�
สังคม ด+านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ ควรมุ�งเน+นการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต�ละคณะ โดยครอบคลุมในด+านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการ
ประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ�งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต�ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับ สถาบัน ให+ได+ข+อมูล
ท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีได+คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต�ละคณะและภาพรวมของสถาบัน      
อันจะนําไปสู�การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ.และมาตรฐานท่ีต้ังไว+อย�างต�อเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงาน
ประจําป�ท่ีเป<นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต�อ สกอ. ทุกป�การศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบ 
อย�างน+อยหนึ่งครั้งในทุกสามป�ตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสร+างความม่ันใจต�อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดย
ผู+เรียนมีงานทํา ผู+เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติและเพ่ือประกอบการพิจารณา
ข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 

อย�างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม�นี้จะมุ�งเน+นท่ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให+มีการดําเนินการต้ังแต�การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร+างความม่ันใจให+กับผู+ใช+บัณฑิตและส�งเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให+เป<นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน.ท่ีสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด โดยให+สะท+อนผลการจัดการศึกษาได+อย�างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิต
ในแต�ละป�การศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต            
โดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกป�การศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให+ได+ข+อมูลเชิงปริมาณ
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และเชิงคุณภาพท่ีสะท+อนผลการผลิตบัณฑิตในแต�ละป�การศึกษา เพ่ือสร+างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได+ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ.และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให+สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให+มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย�างต�อเนื่อง สอดคล+องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป<นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เกณฑ.มาตรฐานต�างๆ  ท่ีเก่ียวข+องและเตรียมความพร+อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช+ ต+องสนองต�อเจตนารมณ.ของสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎกระทรวงว�าด+วยระบบหลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป<นระบบท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเป<นระบบท่ีเป<นท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกัน
คุณภาพได+ต้ังแต�ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช�น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป<นระบบท่ี
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง จะต+องได+รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต�อต+นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปYดเผยต�อสาธารณะ เพ่ือให+เป<นไปตาม
มาตรา 48 แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2558 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 และข+อ 6 แห�งกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2533 
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ป8การศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือให+การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน. จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด+วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข+อมูล 
(Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต�ต+นป�การศึกษา โดยนําผลการประเมินป�ก�อนหน+านี้มาใช+เป<น
ข+อมูลในการวางแผนโดยต+องเก็บข+อมูลต้ังแต�มิถุนายน กรณีใช+ระบบเปYด-ปYดภาคเรียนแบบเดิม หรือ ต้ังแต�เดือน
สิงหาคม กรณีใช+ระบบเปYด-ปYดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดําเนินงานและเก็บข+อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต�ต+นป�การศึกษา คือ เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 12 
ของป�การศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ป�ถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ป�ถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว�างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
หรือ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของป�การศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข+อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังข+อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประป� และเสนอ
ต้ังงบประมาณป�ถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช+งบประมาณกลางป�หรืองบประมาณพิเศษก็ได+ 



คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564  17 

 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว+ดังนี้ 
1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป�การศึกษาใหม� 
2) สถาบันเก็บข+อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ�งชี้ท่ีได+ประกาศใช+บนระบบ CHE QA Online และ ให+มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป<นประจําทุกป�ท้ังระดับหลักสูตรคณะวิชาและสถาบัน 
3)  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ�านระบบ CHE QA Online 
4) คณะหรือหน�วยงานเทียบเท�านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 
5) คณะหรือหน�วยงานเทียบเท�าประเมินตนเองบนระบบ CHE  QA  Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรท่ีได+ประเมินไปแล+ว 
6) สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 
7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Onlineและยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ

วิชาพร+อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในป�การศึกษาถัดไป 
8) ผู+บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข+อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ท่ีสถาบันแต�งต้ัง (รวมท้ังข+อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป� 
และแผนกลยุทธ. 

9) ส�งรายงานประจําป�ท่ีเป<นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ�านระบบ CHE QA Onlineภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นป�การศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาต+องมีการประเมินตนเองตามตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพภายในทุกป�การศึกษา 
ท้ังระดับ หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป<นผู+แต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
และส�งผลการประเมินให+ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ�านระบบฐานข+อมูลด+านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ท้ังนี้คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได+มากกว�าหนึ่ง
หลักสูตร หากเป<นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช�น หลักสูตร สาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  
  ในกรณีท่ีต+องการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติพ.ศ. 2552 องค.ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกําหนดไว+ดังนี้  
 - ผู+ทรงคุณวุฒิจํานวนอย�างน+อย 3 คน โดยเกินกว�าก่ึงหนึ่งเป<นผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย�างน+อย
หนึ่งคน ต+องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 
  - ประธานกรรมการเป<นผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
 ท้ังนี้คณะกรรมการทุกคนต+องเป<นผู+ท่ีข้ึนทะเบียนผู+ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแต�ละระดับการศึกษา เป<นดังนี้  
 - ระดับปริญญาตรีคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับผู+ช�วย 
ศาสตราจารย.ข้ึนไป  
 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย.
ข้ึนไป  
 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย.
ข้ึนไป  
 ในกรณีท่ีประสงค.นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช+ในการ
ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ องค.ประกอบ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน 
กําหนดไว+ดังนี้ 
  - ผู+ทรงคุณวุฒิจํานวนอย�างน+อย 5 คน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับขนาดของสถาบัน  
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เป<นผู+ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธานคณะกรรมการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 - กรรมการ เป<นผู+ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ�านการฝeกอบรมหลักสูตรผู+ประเมินของ สกอ. อย�างน+อย
ร+อยละ 50 ส�วนผู+ประเมินจากภายในสถาบันต+องผ�านการฝeกอบรมหลักสูตรผู+ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัด
ฝeกอบรมให+โดยใช+หลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป<นดังนี้  
 1. ประธานกรรมการ  
     - ผู+ท่ีเป<นหรือเคยเป<นผู+บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท�าข้ึนไป และมีประสบการณ.เป<นผู+ประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท�า หรือ  
     - ผู+ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการระดับผู+ช�วยศาสตราจารย.ข้ึนไป และมีประสบการณ.เป<นผู+ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท�าข้ึนไป หรือ  
     - ผู+ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล+วว�ามีความเหมาะสม  
 2. กรรมการ  
     - กรณีเป<นอาจารย.ต+องทําหน+าท่ีเป<นอาจารย.ประจํามาแล+วไม�น+อยกว�า 2 ป� 
     - กรณีเป<นฝ|ายสนับสนุน ต+องทําหน+าท่ีในระดับผู+อํานวยการหน�วยงานข้ึนไปมาแล+วไม�น+อยกว�า  2 ป�  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก+าวหน+าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา อย�างน+อยหนึ่งครั้งในทุกสามป�และแจ+งผลให+สถานศึกษาทราบ รวมท้ังเปYดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาต�อสาธารณชน เพ่ือให+เป<นไปตามข+อ 36 แห�งกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ
หลักเกณฑ.และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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หมายเหตุ :  
1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรท่ีขอปYดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม�มีนักศึกษา มาสมัครเรียนท่ี
กําหนดไว+ คือ กรณีหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให+ปYดดําเนินการ ต+องแจ+งให+ สกอ. รับทราบ 
หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค+างอยู� อาจารย.ประจําหลักสูตรดังกล�าวยังต+องทําหน+าท่ีอาจารย.ประจําหลักสูตรต�อไป
และจัดการเรียนการสอนจนกว�านักศึกษาคนสุดท+ายจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษายังต+องดําเนินการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป<นประจําทุกป� โดยประเมิน องค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และองค.ประกอบท่ี
เก่ียวข+อง เฉพาะตัวบ�งชี้ท่ีมีการดําเนินการเพ่ือนําผลท่ีได+มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณา
ดําเนินการอ่ืนๆ ต�อไป โดยคํานึงถึงประโยชน.จากการประเมิน เพ่ือให+เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเป<นสําคัญ อนึ่ง การประเมินตนเองดังกล�าวเป<นการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน       
โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ�งชี้ท่ีมีการดําเนินงาน ในการคํานวณค�าคะแนนของหลักสูตรให+
คิดเฉพาะตัวบ�งชี้ท่ีมีการประเมินเท�านั้น และดําเนินการผ�านระบบ CHE QA Online  
2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบ�งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเป<นตัวบ�งชี้ กระบวนการ (3.1, 3.2, 
4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรท่ีเน+นกระบวนการ 
เพ่ือให+ผู+ประเมินนําไปใช+ในการตัดสินผลการประเมินให+เป<นมาตรฐานเดียวกัน ให+ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนด
ผลลัพธ.ซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีต+องการจากกระบวนการท่ีได+ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสู�ผลลัพธ.ท่ี
ต+องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธ.ท่ีกําหนด หากหลักสูตรไม�ได+ผลลัพธ.ตามท่ี
ต+องการ ให+อธิบายว�ามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอย�างไร เพ่ือนําไปสู�ผลลัพธ.ท่ีต+องการ (หมายเหตุ : ให+พิจารณาผล
การดําเนินงานในภาพรวม ไม�ควรพิจารณาแต�ละประเด็นย�อย และ กรณีจะให+คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต+องมีคําอธิบาย
ท่ีเห็นเป<นรูปธรรม) 
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บทที่ 3 

นิยามศัพท. 
 

 

การจัดการความรู� (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค.ความรู+ท่ีมีอยู�ในองค.กร
ซ่ึงกระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให+เป<นระบบ เพ่ือให+ทุกคนในองค.สามารถเข+าถึงความรู+และ
พัฒนาตนเองให+เป<นผู+รู+ รวมท้ังปฏิบัติงานได+อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะนําส�งผลให+องค.กรมีความสามารถในเชิงแข�งชัน
สูงสุด โดยท่ีความรู+มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู+ท่ีฝJงอยู�ในคน (Tacit Knowledge) เป<น ความรู+ท่ีได+จากประสบการณ. พรสวรรค. หรือสัญชาติ
ญาณของแต�ละบุคคลในการทําความเข+าใจในสิ่งต�างๆ เป<นความรู+ท่ีไม�สามารถถ�ายทอดออกมาเป<นคําพูดหรือลาย
ลักษณ.อักษรได+โดยง�าย เช�น ทักษะในการทํางาน งานฝ�มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห. บางครั้ง จึงเรียกว�าเป<นความรู+
แบบนามธรรม 

2. ความรู+ท่ีชัดแจ+ง (Explicit Knowledge) เป<น ความรู+ท่ีสามารถรวบรวม ถ�ายทอดได+ โดยผ�านวิธีต�างๆ เช�น 
การบันทึกเป<นลายลักษณ.อักษร ทฤษฎี คู�มือต�างๆ และบางครั้งเรียกว�าเป<นความรู+แบบรูปธรรม 
นพ.วิจารย. พานิช ได+ให+ความหมายของคําว�า “การจัดการความรู+” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรจุเป̂าหมายอย�างน+อย 4 
ประการไปพร+อมๆ กัน ได+แก� บรรลุเป̂าหมายของงาน บรรลุเป̂าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป̂าหมายการพัฒนาองค.กร
ไปเป<นองค.กรเรียนรู+ และบรรลุความเป<นชุมชน เป<นหมู�คณะ ความเอ้ืออาทรระหว�างกันในท่ีทํางาน 

การจัดการความรู+เป<นการดําเนินการอย�างน+อย 6 ประการต�อความรู+ ได+แก� 
  1. การกําหนดความรู+ท่ีจําเป<นหรือสําคัญต�องานหรือกิจกรรมของกลุ�มหรือองค.กร 
 2. การเสาะหาความรู+ท่ีต+องการ 
  3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร+างความรู+บางส�วนให+เหมาะต�อการใช+งานของตน 
 4. การประยุกต.ใช+ความรู+ในกิจการงานของตน 
 5. การนําประสบการณ.จากการทํางาน และการประยุกต.ใช+ความรู+มาแลกเปลี่ยนเรียนรู+ และ    
สกัด “ขุมความรู+” ออกมาบันทึกไว+ 
  6. การจัดบันทึก “ขุมความรู+”  และ “แก�นความรู+” สําหรับไว+ใช+งาน และปรับปรุงเป<นชุดความรู+ 
    ท่ีครบถ+วน ลุ�มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต�อการใช+งานมากยิ่งข้ึน 

โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป<นเนื้อเดียวกัน ความรู+ท่ีเก่ียวข+องเป<นท้ังความรู+ท่ีชัดแจ+งอยู�ใน
รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย�างอ่ืนท่ีเข+าใจได+ท่ัวไป  )Explicit Knowledge) และความรู+ฝJงลึกอยู�ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ท่ีอยู�ในคน ท้ังท่ีอยู�ในใจ (ความเชื่อ ค�านิยม) อยู�ในสมอง (เหตุผล) และอยู�ในมือ และส�วนอ่ืนๆ ของ
ร�างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู+เป<นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทําร�วมกันไม�ใช�กิจกรรมท่ีทําโดยคนคน
เดียว 
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การตีพิมพ.ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ.ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ.ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ.ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต+องเป<นผลงานท่ีผ�านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร�วมเป<นกรรมการพิจารณา
ด+วย 

การทวนสอบ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู� ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานท่ีเป<นหารสอบซํ้าด+วยวิธีการใดๆ เช�น การสังเกต การ

ตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ. ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจน.ว�า สิ่งท่ีกําหนดข้ึนนั้นได+มีการดําเนินการและบรรลุ
เป̂าหมายตามวัตถุประสงค. 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู� หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว�า 
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู+เป<นอย�างน+อย (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู+) ซ่ึงอาจได+จากผลการประเมินข+อสอบว�าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู+ การให+คะแนนตรง
ตามความจริง (การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู+) การให+ข+อมูลย+อนกลับของผู+สําเร็จการศึกษา การประสบ
ความสําเร็จในการทํางานของผู+สําเร็จการศึกษา การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิต+องให+แนวทางในการทวนสอบท่ี
สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช+ หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบร�วมกัน เช�น การสอบออก (Exit Exam) โดยใช+
ข+อสอบซ่ึงคณาจารย.สถาบันต�างๆ ในสาขาร�วมกันจัดทํา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Learning Achievement) หมายถึง ผลการวัด การเปลี่ยนแปลงและ
ประสบการณ.การเรียนรู+ ในเนื้อหาสาระท่ีเรียนมาแล+วว�าเกิดการเรียนรู+เท�าใดมีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได+
จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะต�างๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพ่ือบอกถึงคุณภาพการศึกษาความหมาย
ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมพร เชื้อพันธ. (2547) สรุปว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร. หมายถึง ความสามารถ 
ความสําเร็จและสมรรถภาพด+านต�างๆ ของผู+เรียนท่ีได+จากการเรียนรู+อันเป<นผลมาจากการเรียนการสอน การฝeกฝน 
หรือประสบการณ.ของแต�ละบุคคลซ่ึงสามารถวัดได+จาการทดสอบด+วยวิธีการต�างๆ  

พิมพันธ. เดชะคุปต. และพเยาว. ยินดีสุข (2548) กล�าวว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของ
ความสําเร็จท่ีได+จากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549) กล�าวว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จท่ีได+รับ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนเป<นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ.เรียนรู+ทางด+านพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย และยังได+จําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว+ตามลักษณะของวัตถุประสงค.ของการเรียนการสอนท่ี
แตกต�างกัน 

ดังนั้น จึงสรุปได+ว�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทําให+
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได+โดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ด+าน คือ ด+านพุทธิพิสัย ด+านจิต
พิสัย และด+านทักษะพิสัย 
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู� หมายถึง การสอบ / ประเมินซํ้าว�านักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ 

การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู� หมายถึง การสอบ / ประเมินซํ้าว�าผลการประเมินการเรียนรู+ของ
นักศึกษาเป<นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ การประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษาเป<นการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ว�าได+พัฒนาการเรียนรู+ได+ในระดับต�างๆ ท่ีไม�ตํ่ากว�ามาตรฐานผลการเรียนรู+ การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิจึงต+องให+
แนวทางในการประเมิน ซ่ึงสอดคล+องกับสภาพการเรียนรู+ตามกลยุทธ.ท่ีใช+และอิงพัฒนาการของผู+เรียนและแสดงถึง
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต�ละคนได+ 

การทวนสอบกระบวนการประเมินการเรียนรู� หมายถึง การสอบ / ประเมินซํ้าว�ากระบวนการประเมินการ
เรียนรู+ของนักศึกษาเป<นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 

 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค.กรท่ีสามารถทําได+ดีกว�า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช+ในการปรับปรุงองค.กรของ
ตนเพ่ือมุ�งสู�ความเป<นเลิศทางธุรกิจ 

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ   การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ. และการวิเคราะห. เพ่ือสนับสนุนเป̂าประสงค.ท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป<นมากกว�าความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการ
ดําเนินการของแต�ละองค.ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป<นหนึ่งเดียวอย�าง
สมบูรณ. 

 

การเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ หมายถึง โครงการร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 

 

การเผยแพร�ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร�ท่ีเปYดกว+างสําหรับทุกประเทศ (อย�างน+อย 5 
ประเทศท่ีไม�ได+อยู�ในกลุ�มอาเซียน)  

 

การเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร�เฉพาะในกลุ�มอาเซียน 10 ประเทศ (อย�างน+อย 
5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด+วย) และการให+คะแนนตามแหล�งเผยแพร�ไม�จําเป<นต+องไปแสดงในต�างประเทศ 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต+ (Association of  South  East  Asian 
Nations) มี 10 ประเทศได+แก� บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม�า ฟYลิปปYนส. สิงคโปร.ไทย และ
เวียดนาม 
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การเผยแพร�ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ. (Full Paper) ได+รับการตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด+วย ศาสตราจารย.หรือผู+ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกหรือผู+ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป<นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ+าภาพอย�างน+อย      
ร+อยละ 25  โดยต+องมีผู+ประเมินบทความท่ีเป<นผู+เชี่ยวชาญในสาขานั้นด+วย และมีบทความท่ีมาจากหน�วยงานภายนอก
สถาบันอย�างน+อย 3 หน�วยงาน และรวมกันแล+วไม�น+อยกว�าร+อยละ 25 

 

การเผยแพร�ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ. (Full paper) ได+รับการตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด+วยศาสตราจารย.หรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู+ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป<นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากต�างประเทศอย�างน+อย
ร+อยละ 25 และมีผู+ประเมินบทความท่ีเป<นผู+เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จากต�างประเทศอย�างน+อยร+อยละ 25 และมี       
ผู+ประเมินบทความท่ีเป<นผู+เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมาจากต�างประเทศอย�างน+อย 3 ประเทศ และรวมกัน
แล+วไม�น+อยกว�าร+อยละ 25  
 

 ** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอให+กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต+องเป<นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และได+รับการตีพิมพ.แล+วซ่ึงสามารถ
อยู�ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส.ได+ 

 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค+นหาคําตอบของปJญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู+ใหม� ตลอดจนถึงการประดิษฐ.คิดค+นท่ีผ�านกระบวนการศึกษา ค+นคว+าหรือทดลอง วิเคราะห.และตีความข+อมูล 
ตลอดจนสรุปผลอย�างมีระบบ 

 

งานสร�างสรรค.หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ.ทางศิลปะประเภทต�างๆทีมีความเป<นนวัตกรรม        
โดยมีการศึกษาค+นคว+าอย�างเป<นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร+างสรรค.เดิมเพ่ือเป<นต+นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร.อันก�อให+เกิดคุณค�าทางสุนทรีย.และ
คุณประโยชน.ท่ีเป<นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ�มศิลปะของอาเซียนงานสร+างสรรค.ทางศิลปะได+แก� (1) 
ทัศนศิลป� (Visual Art) ประกอบด+วยผลงานด+านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ. ภาพถ�ายภาพยนตร.สื่อประสม
สถาปJตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (PerformanceArts) ประกอบด+วย ดุริยางคศิลป� 
นาฏยศิลป� รวมท้ังการแสดงรูปแบบต�างๆและ(3) วรรณศิลป� (Literature) ซ่ึงประกอบด+วยบทประพันธ.และกวีนิพนธ.
รูปแบบต�างๆ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําให+สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู�ความ
เป<นเลิศตามเป̂าหมาย เป<นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
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สรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู+และประสบการณ. บันทึกเป<นเอกสาร เผยแพร�ให+หน�วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช+ประโยชน.ได+ 

 

ประสบการณ.ด�านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ.ด+านการทําวิจัยเป<นผลสําเร็จมาแล+วโดยมีหลักฐาน
เป<นผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือตีพิมพ.ในวารสารหรือสิ่งพิมพ.ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
หรือเป<นผลงานท่ีเป<นรูปเล�มซ่ึงนําเสนอแหล�งทุนวิจัยหรือนําเสนอผู+ว�าจ+างในการทําวิจัยนั้นๆ และเป<นผลงานท่ีแหล�ง
ทุนวิจัยหรือผู+ว�าจ+างวิจัยได+ตรวจรับงานเรียบร+อยแล+ว ซ่ึงเป<นผลงานท่ีไม�ใช�ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
อาจารย.ประจําหลักสูตร โดยให+รายงานผลงานวิจัยของอาจารย.ประจําหลักสูตรทุกคนไว+ในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้        
การรายงายผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ.ให+รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ+างอิงทาง
วิชาการ กล�าวคือ ระบุชื่อเจ+าของผลงาน ชื่อผลงาน ป�ท่ีพิมพ.และแหล�งท่ีพิมพ. เผยแพร�ผลงาน 

 

ผลงานที่ได�รับการตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีได+รับการตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในฐานข+อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผลงานที่ได�รับการตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมาย ถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีได+รับการตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข+อมูลสากลได+แก�ฐานข+อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข+อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ 
ฐานข+อมูลScopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

แผนกลยุทธ. หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช+เวลา 5 ป� เป<นแผนท่ีกําหนดทิศทาง     
การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ.ประกอบไปด+วย วิสัยทัศน. พันธกิจ เป̂าประสงค. วัตถุประสงค. ผลการวิเคราะห.จุด
แข็ง จุดอ�อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ.ต�างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงต+องมี            
การกําหนด  ตัวบ�งชี้ความสําเร็จของแต�ละกลยุทธ.และค�าเป̂าหมายของตัวบ�งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ. โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ.มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป� 

 

แผนกลยุทธ.ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช+ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ.ของสถาบันให+สามารถดําเนินการได+ แผนกลยุทธ.ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน        
กลยุทธ.ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต+องการทรัพยากรท่ีต+องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ.       
แต�ละกลยุทธ.และประเมินมูลค�าของทรัพยากรออกมาเป<นเงินทุนท่ีต+องการใช+ ซ่ึงจะเป<นความต+องการเงินทุนในระยะ
ยาวเท�ากับเวลาท่ีสถาบันใช+ในการดําเนินการให+กลยุทธ.นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให+เห็นอย�างชัดเจนถึงท่ีมา
ของเงินทุนท่ีต+องการใช+ว�าสามารถจัดหาได+จากแหล�งทุนใด เช�น รายได+ค�าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ�นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน�วยงาน เงินบริจาคจากหน�วยงานภายนอก หรือศิษย.เก�า หรือสถาบัน
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จะต+องมีการระดมทุนด+วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช�น การแปลงทรัพย.สินทางปJญญาเป<นมูลค�า รวมท้ังมีการ
วิเคราะห.ต+นทุนของการดําเนินงานด+วย เช�น ต+นทุนต�อหน�วยในการผลิตบัณฑิตในแต�ละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ.ทางการเงินจะเท�ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ.ของสถาบัน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําป8 หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป� เป<นแผนท่ี
ถ�ายทอดแผนกลยุทธ.ลงสู�ภาคปฏิบัติ เพ่ือให+เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ. ประกอบด+วย โครงการหรือกิจกรรม
ต�างๆ ท่ีจะต+องดําเนินการในป�นั้นๆ เพ่ือให+บรรลุเป̂าหมายตามแผนกลยุทธ. ตัวบ�งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค�าเป̂าหมายของตัวบ�งชี้เหล�านั้น รวมท้ังมีการระบุผู+รับผิดชอบหลักหรือหัวหน+าโครงการ งบประมาณในการ
ดําเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต+องใช+ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช+องค.ความรู+
หลายสาขาวิชาหลายศาสตร.หรือหลายอนุศาสตร.มาผสมผสานใช+ในการวิเคราะห.วิจัยและสังเคราะห.ข้ึนเป<นองค.ความรู+
ใหม�และพัฒนาเป<นศาสตร.ใหม�ข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึงวิธีการท่ีนําเอาความรู+หลายศาสตร.หรือหลายอนุ
ศาสตร.เข+ามาใช+ในการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน.ในการวิเคราะห.วิจัยจนกระท้ังผู+เรียนสามารถพัฒนาความรู+องค.
ความรู+เป<นศาสตร.ใหม�ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร.ใหม�ข้ึน 

• ตัวอย�างหลักสูตรท่ีเป<นพหุวิทยาการ เช�น วิศวกรรมชีวการแพทย. (วิศวกรรมศาสตร.+แพทย.ศาสตร.) 
ภูมิศาสตร.สารสนเทศ (ภูมิศาสตร.+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร.+ วิทยาศาสตร.-เคมี) 

• ตัวอย�างหลักสูตรท่ีไมใช�พหุวิทยาการเช�นคอมพิวเตอร.ธุรกิจการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 

เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
พิชญพิจารณ. (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู+ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู+ ความสามารถ และ

ประสบการณ. ซ่ึงสามารถให+ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก�สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย�างมีคุณภาพและสอดคล+องตามเกณฑ.มาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือให+
ข+อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก�สถาบันอุดมศึกษา 

 

 

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ข้ึนตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย�างชัดเจนว�าต+องทําอะไรบ+างเพ่ือให+ได+ผลออกมา

ตามท่ีต+องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต+องปรากฏให+ทราบโดยท่ัวกันไม�ว�าจะอยู�ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค.ประกอบของระบบ ประกอบด+วย ปJจจัยนําเข+า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข+อมูลป̂อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ.เชื่อมโยงกัน 
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กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให+ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู�ได+ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค.การ หน�วยงาน หรือกลุ�มบุคคลเป<นผู+ดําเนินงาน 

 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ.กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน�งทางวิชาการท่ีสัมพันธ.กับศาสตร.ท่ีเปYด
สอนมิใช�สัมพันธ.กับรายวิชาท่ีเปYดสอนในหลักสูตรเช�นเป<นศาสตร.ในกลุ�มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน 
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

 

หน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติ หมายถึง หน�วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท�าข้ึนไป (เช�น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค.การมหาชนหรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย. หรือองค.กร
กลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน(เช�นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค+า สภาวิชาชีพ) 

 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต�างๆ ให+เป<นไปตาม
ครรลองครองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช+ได+ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช+
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย�างกว+างขวาง กล�าวคือ หาได+มีความหมายเพียงธรรมทางศาสนาเท�านั้น แต�รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต+อง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญ�ูชนพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร�งใสตรวจสอบได+ 
การปราศจากการแทรกแซงจากองค.การภายนอก เป<นต+น 
  
 หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช+ใน
ภาครัฐมี 10 องค.ประกอบ ดังนี้  
 

1. หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค.และเป̂าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได+รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการหรือหน�วยงาน
ท่ีมีภารกิจคล+ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให+เกิดประโยชน.สุขต�อประชาชนโดย
การปฏิบัติราชการจะต+องมีทิศทางยุทธศาสตร. และเป̂าประสงค.ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ี
เป<นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง และเป<นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช+เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให+องค.การสามารถใช+ทรัพยากรท้ัง
ด+านต+นทุน แรงงานและระยะเวลาให+เกิดประโยชน.สูงสุดต�อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต+องการของประชาชนและผู+มีส�วนได+ส�วนเสียทุกกลุ�ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให+บริการท่ีสามารถดําเนินการได+ภายใจระยะเวลาท่ี
กําหนด และสร+างความเชื่อม่ัน ความไว+วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต+องการของประชาชน
ผู+รับบริการ และผู+มีส�วนได+ส�วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต�าง 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน+าท่ีและผลงานต�อ
เป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู�ในระดับท่ีสนองต�อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดง
ถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต�อปJญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร�งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปYดเผยอย�างตรงไปตรงมา ชี้แจงได+เม่ือมีข+อสงสัย
และสามารถเข+าถึงข+อมูลข�าวสารอันไม�ต+องห+ามตามกฎหมายได+อย�างเสรี โดยประชาชนสามารถรู+ทุกข้ันตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต�างๆ และสามารถตรวจสอบได+ 

6. หลักการมีส�วนร�วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข+าราชการ ประชาชน และผู+มีส�วนได+ส�วนเสียทุก
กลุ�มมีโอกาสได+เข+าร�วมในการรับรู+ เรียนรู+ ทําความเข+าใจ ร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอปJญหา หรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ี
เก่ียวข+อง ร�วมคิดแนวทาง ร�วมการแก+ไขปJญหา ร�วมในกระบวนการตัดสินใจ และร�วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ+นส�วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ�ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากส�วนราชการส�วนกลางให+แก�หน�วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส�วนท+องถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให+แก�
บุคลากร โดยมุ�งเน+นการสร+างความพึงพอใจในการให+บริการต�อผู+รับบริการและผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส�วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช+อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข+อบังคับในการบริหารราชการ
ด+วยความเป<นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู+มีส�วนส�วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได+รับการปฏิบัติและได+รับบริการอย�างเท�าเทียมกันโดยไม�มีการ
แบ�งแยกด+าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝeกอบรม และอ่ืนๆ  

10. หลักมุ�งเน+นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข+อตกลงท่ัวไปภายในกลุ�มผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย
ท่ีเก่ียวข+อง ซ่ึงเป<นข+อตกลงท่ีเกิดจากการใช+กระบวนการเพ่ือหาข+อคิดเห็นจากกลุ�มบุคคลท่ีได+รับประโยชน.และเสีย
ประโยชน. โดยเฉพาะกลุ�มท่ีได+รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต+องไม�มีข+อคัดค+านท่ียุติไม�ได+ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติ
ไม�จําเป<นต+องหมายความว�าเป<นความเห็นพ+องโดยเอกฉันท. 

 

อาจารย. หมายถึง คณาจารย. ซ่ึงจะมีตําแหน�งทางวิชาการท่ีประกอบด+วย อาจารย. ผู+ช�วยศาสตราจารย.  
รองศาสตราจารย. และศาสตราจารย. 

 

อาจารย.ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน+าท่ีหลักทางด+านการสอน และการวิจัย และ
ปฏิบัติหน+าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปYดสอน (มิใช�เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริการเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548) 

สําหรับอาจารย.ท่ีสถาบันจ+างเข+ามาเป<นอาจารย.ประจําด+วยเงินรายได+หน�วยงานจะต+องมีสัญญาจ+างท่ีมีการ
ระบุระยะเวลาการจ+างอย�างชัดเจนและไม�น+อยกว�า 9 เดือนในสัญญาจ+างจะต+องระบุหน+าท่ีภาระงานให+ ชัดเจนไม�น+อย
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กว�าหน+าท่ีของอาจารย.ประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริการเกณฑ.มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

การนับจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัยให+นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย.ท่ีบรรจุใหม�ในป�ท่ี
ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน                               คิดเป<น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต�ไมถึง 9 เดือน       คิดเป<น 0.5 คน  
น+อยกว�า 6 เดือน                       ไม�สามารถนํามานับได+ 
 

อาจารย.ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย.ประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหน+าท่ีในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยวางแผนติดตามทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ.กับสาขาวิชาท่ีเปYดสอนไม�น+อยกว�า 5 คนและทุกคน
เป<นอาจารย.ประจําเกินกว�า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม�ได+ยกเว+นอาจารย.ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก
ในสาขาวิชาเดียวกันได+หรือเป<นอาจารย.ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได+อีก1 หลักสูตร โดยต+องเป<น
หลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ.กับหลักสูตรท่ีได+ประจําอยู�แล+ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ. 2549) ท้ังนี้อาจารย.แต�ละท�านจะเป<นอาจารย.ประจําหลักสูตรได+มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตร 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย.ประจําหลักสูตรขอให+เสนอโดยดําเนินการเช�นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน+อยโดยนําเสนอต�อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให+ความเห็นชอบและเสนอให+สกอ. รับทราบตาม
แบบฟอร.มสมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ท้ังนี้ อาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ.กับสาขาวิชาท่ีเปYดสอน ให+พิจารณาว�า  
  - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ.กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม� ตามการแบ�งสาขาวิชาของ ISCED2013 
(UNESCO)  
  - กรณีมีตําแหน�งทางวิชาการให+พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ.การทํางานวิจัย
ด+วย  
 

นิยามตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558  
 อาจารย.ประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน�งอาจารย. ผู+ช�วยศาสตราจารย. รองศาสตราจารย. และ
ศาสตราจารย. ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปYดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหน+าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติ หน+าท่ีเต็มเวลา  
 อาจารย.ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย.ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ.กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ี
เปYดสอน ซ่ึงมีหน+าท่ีสอนและค+นคว+าวิจัยในสาขาวิชาดังกล�าว ท้ังนี้ สามารถเป<นอาจารย.ประจําหลักสูตร หลาย
หลักสูตรได+ในเวลาเดียวกัน แต�ต+องเป<นหลักสูตรท่ีอาจารย.ผู+นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ.กับสาขาวิชา ของหลักสูตร 
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 อาจารย.ผู�รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหน+าท่ีในการบริหารและพัฒนา 
หลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต�การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตรต+องอยู�ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป<นอาจารย.
ผู+รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว�า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม�ได+ ยกเว+น พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการให+เป<นอาจารย.
ผู+รับผิดชอบหลักสูตรได+อีกหนึ่งหลักสูตร และเป<นอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซํ้าได+เกิน 2 คน  
 อาจารย.พิเศษ หมายถึง ผู+สอนท่ีไม�ใช+อาจารย.ประจํา  
 
ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใช+คําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย.ประจําหลักสูตรในตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
จะหมายถึง อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายท่ีปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

 
 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให+บัณฑิตมีคุณลักษณะ 
พึงประสงค.และเป<นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงานและการบริหารงาน ระดับหลักสูตรถือว�าสําคัญท่ีสุด ซ่ึงควรมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังต�อไปนี้  
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป<นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว�าหลักสูตร
ได+ดําเนินการ เป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ.มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+อง โดยให+
พิจารณาองค.ประกอบท่ีสําคัญ ได+แก� การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย.หลักสูตร การเรียนการสอน       
การประเมินผู+เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+เพ่ือให+ สามารถผลิตบัณฑิตให+มีคุณภาพ  
 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให+เชื่อมโยงกับตัวบ�งชี้การดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติพ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน.ในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ซ่ึง สกอ. ได+กําหนดแนวทางการ เผยแพร�หลักสูตรไว+ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห�งชาติพ.ศ. 2552  
 3. ตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป<นข+อมูลพ้ืนฐานในส�วนท่ีเก่ียวข+องตาม
เกณฑ.มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ�งชี้เชิงปริมาณในส�วนท่ีเก่ียวข+องกับคุณวุฒิตําแหน�งทางวิชาการ 
และผลงานทางวิชาการของ อาจารย.สําหรับตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพท่ีเน+นกระบวนการจะประเมินในลักษณะของพิชญ
พิจารณ. (peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเป<นแนวทางให+แก�ผู+ประเมินเพ่ือให+สามารถนําไปพิจารณา
ตามบริบทของสถาบันได+ และได+กําหนดแนวทางในการให+ คะแนนในแต�ละระดับสําหรับผู+ประเมินและผู+รับการ
ประเมินได+ใช+ในการพิจารณา  
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีการ
ดําเนินงานได+ตาม มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ทุกระบบต+อง
ได+รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให+ความ
เห็นชอบ และให+มีการจัดส�งผลการประเมินพร+อม ข+อมูลพ้ืนฐานให+กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
เผยแพร�ต�อสาธารณะ ตัวอย�างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท่ีเทียบเคียงได+เช�น ผลการประเมิน
หลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีได+รับการรับรองจาก องค.การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช�น 
AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด+านบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางด+านวิศวกรรมศาสตร.) และหลักสูตรท่ี
ได+รับการตรวจประเมินเป<นประจําและผ�านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ  
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

องค.ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ�งช้ี อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ.ตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนด โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ.มาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑ.มาตรฐาน หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ. 3 ข+อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ. 11 ข+อ 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ.มาตรฐาน 
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี เกณฑ. 5 ข+อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ. 10 ข+อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน  
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (โดยผู+ใช+บัณฑิต/ผู+มี 
  ส�วนได+ส�วนเสีย) 

2.2 การได+งานทําหรือผลงานวิจยั
ของผู+สําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพ 
  อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ.หรือ 
  เผยแพร� 

3. นักศึกษา 3.1 การับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร+อมก�อนเข+าศึกษา 

3.2 การส�งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให+คําปรึกษาวิชาการและ 
  แนะแนวแก�นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ.และ 
  การค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร+าง 
  ทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู�ของนักศึกษา 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข+อร+องเรียนของ
นักศึกษา 
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องค.ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ�งช้ี อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 

4. อาจารย. 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย. - การรับและแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย. 
- การส�งเสริมและพัฒนาอาจารย. 

4.2 คุณภาพอาจารย. - ร+อยละอาจารย.ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- ร+อยละอาจารย.ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย. 
- จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญา 
  เอกท่ีได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ  
  Scopus ต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย. - อัตราการคงอยู�ของอาจารย. 
- ความพึงพอใจของอาจารย. 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู+เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข+อมูลท่ีใช+ในการ 
  พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค.ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัยตามความก+าวหน+า 
  ในศาสตร.สาขานั้น  ๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข+อวิทยานิพนธ.และการ 
  ค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู+สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผู+สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3  
  และ มคอ. 4 
- การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการ 
  ค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝeกปฏิบัติในระดับ 
  ปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจต�าง ๆกับการเรียนการสอนใน 
  ระดับปริญญาตร ี
- การช�วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ. 
  และการค+นคว+าอิสระและการตีพิมพ.ผลงานในระดับ 
  บัณฑิตศึกษา 
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องค.ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ�งช้ี อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 

 5.3 การประเมินผู+เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู+ตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู+ของ 
  นักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอนและ 
 ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)   
- การประเมินวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระใน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชีต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ - ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดย 
  มีส�วนร�วมของอาจารย.ประจําหลักสูตรเพ่ือให+มี 
  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ท่ีเพียงพอ 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง 
  พอใจของนักศึกษาและอาจารย.ต�อสิ่งสนับสนุนการ 
  เรียนรู+ 
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องค.ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน+าท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล+องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและแผนการศึกษาแห�งชาติ           
โดยคํานึงถึงความเป<นอิสระและความเป<นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย ได+จัดทํามาตรฐาน 
การอุดมศึกษาและเกณฑ.มาตรฐานต�างๆ ท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือส�งเสริมให+สถาบันอุดมศึกษา ได+พัฒนาด+านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให+มีความทัดเทียมกัน
และได+ประกาศใช+เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับต�างๆ มาอย�าง ต�อเนื่อง ซ่ึงปJจจุบันได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับต�างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน.ในการรักษามาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ เป<นส�วนหนึ่งของเกณฑ.การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปYด
ดําเนินการหลักสูตรใหม�หรือหลักสูตรปรับปรุง ต+องใช+เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป<นหลัก
ในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ ให+เป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรดังกล�าว  
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให+เป<นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 ตามท่ี
ได+ประกาศใช+ในขณะนั้น เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรท่ีได+ประกาศใช+เม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมท้ังกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล�าว โดยหลักสูตรท่ีเป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรท่ีได+ประกาศใช+ เม่ือ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ. 3 ข+อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณา ตามเกณฑ. 11 ข+อ สําหรับหลักสูตรท่ีเป<นไปเกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรท่ีได+ประกาศใช+เม่ือ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ. 5 ข+อ และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ. 10 ข+อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตัวบ�งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
เกณฑ.การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย. 
ประจําหลักสูตร 

ไม�น+อยกว�า 5 คน และเป<นอาจารย.
ประจําเกินกว�า 1 หลักสูตรไม�ได+
และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม�น+อยกว�า 5 คน และเป<น
อาจารย.ประจําเกินกว�า 1 
หลักสูตรไม�ได+และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม�น+อยกว�า 5 คน และเป<น
อาจารย.ประจําเกินกว�า 1 
หลักสูตรไม�ได+และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข+อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 
กําหนดว�า 

• อาจารย.ประจําสามารถเป<นอาจารย.ประจํา 
  หลักสูตรที่เป<นหลักสูตรพหุวทิยาการ  
  (Multidisciplinary) ได+ 1 หลักสูตร โดยต+องเป<น 
  หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ.กับหลักสูตรที่ได+ 
  ประจําอยู�แล+ว 

• อาจารย.ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  
  สามารถเป<นอาจารย.ประจําหลกัสูตรในระดับ 
  ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
  ได+อีก 1 หลักสูตร 
บันทึกข+อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 
กําหนดว�า 

• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ�มวิชาชีพ 
กําหนดให+ต+องมีอาจารย.ประจําหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ�มวิชาที่เปYดสอน 
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เกณฑ.การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

2. คุณสมบัติของอาจารย.
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท�า หรือ ดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํากว�าผู+ช�วย
ศาสตราจารย.ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ.กับสาขาวิชาที่เปYดสอน 
อย�างน+อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป<นอาจารย.
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 
อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ. 
หรือ อาจารย.ผู+สอบ
วิทยานิพนธ. หรือ อาจารย.
ผู+สอน 

มีคุณสมบัติเป<นอาจารย.
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.
หรืออาจารย.ผู+สอบ
วิทยานิพนธ.หรืออาจารย.
ผู+สอน 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย.
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอก
หรือเทียบเท�าหรือดํารง
ตําแหน�งรองศาสตราจารย.ขึ้น
ไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ.กันจํานวน
อย�างน+อย 3 คน 

คุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอก
หรือเทียบเท�าหรือดํารง
ตําแหน�งศาสตราจารย.ขึ้นไป 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ.กันจํานวนอย�าง
น+อย 3 คน 
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เกณฑ.การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

4. คุณสมบัติของอาจารย.
ผู+สอน 

 1. อาจารย.ประจําหรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํา
กว�าผู+ช�วยศาสตราจารย.ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่  
สัมพันธ.กัน และ 
2. มีประสบการณ.ด+านการ
สอนและ 
3. มีประสบการณ.ในการทํา
วิจัยที่ไม�ใช�ส�วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 

1. อาจารย.ประจําหรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํา
กว�ารองศาสตราจารย.ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ.กัน และ 
2. มีประสบการณ.ด+านการ
สอน และ 
3. มีประสบการณ.ในการทํา
วิจัยที่ไม�ใช�ส�วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข+อความที่  
ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กําหนดว�าให+
อาจารย.ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป<นอาจารย.ผู+สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทได+ แม+จะยังไม�มีผลงานวิจัยหลังจาก
สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ป� นับจากวันที่เริ่ม
สอนจะต+องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป<นอาจารย.ผู+สอนใน
ระดับปริญญาเอกและเป<นอาจารย.ประจําหลักสูตร 
อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ. และ อาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ.
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได+ 
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เกณฑ.การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
5. คุณสมบัติของ
อาจารย.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ.หลักและ
อาจารย.ที่ปรึกษาการ
ค+นคว+าอิสระ 

 

 1. เป<นอาจารย.ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�า
รองศาสตราจารย.ในสาขาวชิา
นั้นหรือสาขาวิชาที่ 
สัมพันธ.กัน และมี
ประสบการณ.ในการทําวิจัยที่
ไม�ใช�ส�วนหนึ่งของ 
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 

1. เป<นอาจารย.ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํา
กว�ารองศาสตราจารย.ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ.กัน และมี
ประสบการณ.ในการทําวิจัยที่
ไม�ใช�ส�วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารย.เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ 
ดังนี ้
1) หลักสูตรสามารถจ+างอาจารย.ทีม่ีคุณสมบัตติามเกณฑ.มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลบัเข+ามา
ทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได+โดยใช+ระบบการจ+างพนักงาน
มหาวิทยาลยั คือ มีสัญญาจ+างที่ให+ค�าตอบแทนเป<นรายเดือนและ
มีการกําหนดภาระงานไว+อย�างชัดเจน อาจารย.ดังกล�าวสามารถ
ปฏิบัติหน+าที่เป<นอาจารย.ประจําหลักสูตร อาจารย.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ.หลัก อาจารย.ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม อาจารย.
ผู+สอบวิทยานพินธ. และอาจารย.ผู+สอนได+ 
2) “อาจารย.เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน+าที่อาจารย.ที่
ปรึกษาวิทยานพินธ.หลักได+ต�อไปจนนักศึกษาสาํเร็จการศึกษา หาก

นักศึกษาได+รับอนุมัติโครงร�างวิทยานิพนธ.ก�อนการเกษียณอายุ 
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6. คุณสมบัติของอาจารย.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม 
(ถ+ามี) 

 1. เป<นอาจารย.ประจําหรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํา
กว�ารองศาสตราจารย.ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ.กันและ 
2. มีประสบการณ.ในการทํา
วิจัยที่ไม�ใช�ส�วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป<นอาจารย.ประจําหรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํา
กว�ารองศาสตราจารย.ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ 
สัมพันธ.กันและ 
2. มีประสบการณ.ในการทํา
วิจัยที่ไม�ใช�ส�วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข+อ 7.6 ผู+เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มี
ความรู+ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปYดสอนเป<นอย�างดี         
ซึ่งอาจเป<นบุคลากรที่ไม�อยู� ในสายวิชาการหรือเป<น
ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยไม�ต+องพิจารณาด+าน
คุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการ ผู+เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป<น
อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.หลักต+องเป<นบุคลากรประจํา
ในสถาบันเท�านั้น ส�วนผู+เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป<นอาจารย.ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม อาจเป<นบุคลากรประจําในสถาบัน
หรือผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู+ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ.สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป<นที่ยอมรับในระดับ 
หน�วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด+านนั้น
เทียบได+ไม�ต่ํากว�าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ.และวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการข+าราชการพลเรือนและหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข+องกําหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม�มีอาจารย.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วมอาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ. หรือ 
อาจารย.ผู+สอน ที่ได+รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม�เป<นผู+ดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการตั้งแต�รองศาสตราจารย. ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปYดสอน 
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    สถาบันอุดมศึกษาอาจแต�งตั้งผู+เชี่ยวชาญเฉพาะด+านแทนเป<น
กรณีๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต+องแจ+งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให+รับทราบการแต�งตั้ง
นั้นด+วย 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย.ผู+สอบ
วิทยานิพนธ. 

 1. อาจารย.ประจําและผู+ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท�าหรือดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารอง
ศาสตราจารย.ในสาขาวิชานั้นหรอื
สาขาวิชามี่สัมพันธ.กันและ  
2. มีประสบการณ.ในการทําวิจัยที่
ไม�ใช�ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

1. อาจารย.ประจําและผู+ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท�าหรือดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย.ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชามี่สัมพันธ.กัน
และ  
2. มีประสบการณ.ในการทําวิจัยที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

สถาบันอุดมศึกษาอาจแต�งตั้งผู+เชี่ยวชาญเฉพาะด+านแทนเป<น
กรณีๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต+องแจ+งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให+รับทราบการแต�งตั้ง
นั้นด+วย 
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8. การตีพิมพ.เผยแพร�
ผลงานของผู+สําเร็จ
การศึกษา 
 

 (เฉพาะแผน ก เท�านั้น) 
ต+องเป<นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ.วิชาการซึ่งอยู�ใน
แบบเอกสารหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส. 

วารสารหรือสิ่งพิมพ.วิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร�วม
กลั่นกรอง (Peer review) ซึ่ง
อยู�ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส. 

วิทยานิพนธ. ซึ่งเกี่ยวข+องกับสิ่งประดิษฐ.การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ.ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ.ทางวิชาการได+โดยพิจารณาจากป�ที่ได+รับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไม�ใช�ป�ที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารย.ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ.และ
การค+นคว+าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ. 
อาจารย. 1 คน ต�อนักศึกษา 
 5 คน 
การค�นคว�าอิสระ 
อาจารย. 1 คน ต�อ นักศึกษา 
15 คน หากเป<นที่ปรึกษาทั้ง  
2 ประเภทให+เทียบสัดส�วน 
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ. 1 
คนเทียบเท�ากับนักศึกษาที่
ค+นคว+าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ. 
อาจารย. 1 คน ต�อนักศึกษา 
5 คน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข+อ 10 กําหนดว�าอาจารย.
ประจํา 1 คนให+เป<ฯอาจารย.ที่ปรึกษาได+ไม�เกิน 5 คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารย.ประจําที่มีศักยภาพพร+อมที่จะดูแล
นั ก ศึ กษามากกว� า  5  คน ให+ อ ยู� ใน ดุ ลยพิ นิ จชอง
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต� ทั้งนี้ต+องไม�เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศํกยภาพสูงที่มีความพร+อมทางด+านทุน
วิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู+ดําเนินโครงการวิจัยขนาด
ใหญ�อย�างต�อเนื่องในการผลิตผลงาน 
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10. อาจารย.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ.และการ
ค+นคว+าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย�างต�อเนื่อง
และสม่ําเสมอ 

 ควรมีอย�างน+อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ป� โดยนับรวมป�ที่
ประเมิน 

ควรมีอย�างน+อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ป� โดยนับรวมป�ที่
ประเมิน 

เป<นเจตนารมณ.ที่ประสงค.ให+มีการพัฒนางานวิจัยอย�าง
สม่ําเสมอ 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต+องไม�เกิน 5 ป� (จะต+องปรับปรุง
ให+เสร็จและอนุมัติ/ให+ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให+หลักสูตรใช+งานในป�
ที่ 6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป� 
ประกาศใช+ในป�ที่ 7หรือหลักสูตร 6 
ป� ประกาศใช+ในป�ที่ 8) 

ต+องไม�เกิน 5 ป� (จะต+อง
ปรับปรุงให+เสร็จและอนุมัติ/
ให+ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให+
หลักสูตรใช+งานในป�ที่ 6) 

ต+องไม�เกิน 5 ป� (จะต+อง
ปรับปรุงให+เสร็จและอนุมัติ/
ให+ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให+
หลักสูตรใช+งานในป�ที่ 6) 

 

รวม เกณฑ. 3 ข�อ เกณฑ. 11 ข�อ เกณฑ. 11 ข�อ  
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ตัวบ�งชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ.การประเมิน 

 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จํานวนอาจารย. 
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม�น+อยกว�า 5 คน และ 
- เป<นอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว�า 1 หลักสูตรไม�ได+ และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย. 
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือดํารงตําแหน�ง 
ทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู+ช�วยศาสตราจารย. ในสาขาที่ตรงหรือ 
สัมพันธ.กับสาขาวิชาที่เปYดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 1 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู+ช�วย
ศาสตราจารย. ในสาขาที่ตรงหรอืสัมพันธ.กับสาขาวิชาที่เปYดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 1 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
- อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ใน 5 คน ต+องมีประสบการณ. ในด+านการ
ปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย.
ประจํา 
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู+ช�วยศาสตราจารย. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ.กับสาขาวิชาที่เปYดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 1 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
- ไม�จํากัดจํานวนและประจําได+มากว�าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารย.
ผู+สอน 

• อาจารย.ประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู+ช�วยศาสตราจารย. ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ.กันหรือ
สาขาวิชาของรายวชิาที่สอน 
- หากเป<นอาจารย.ผู+สอนก�อนเกณฑ.นี้ประกาศใช+ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได+ 
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เกณฑ.การประเมิน 
 

คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

 • อาจารย.พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท�า และ 
- มีประสบการณ.ทํางานที่เกี่ยวข+องกับวิชาที่สอนไม�น+อยกว�า 6 ป� 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม�เกินร+อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย.ประจําเป<นผู+รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

- ต+องไม�เกิน 5 ป� ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย�างน+อยทุกๆ 5 ป� 

รวม เกณฑ. 5 ข�อ เกณฑ. 5 ข�อ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก   
เกณฑ.การประเมิน 

 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จํานวนอาจารย. 
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม�น+อยกว�า 3 คน และ 
- เป<นอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว�า 1 หลักสูตรไม�ได+ และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

2. คุณสมบัติอาจารย. 
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท�าที่มีตําแหน�งรองศาสตราจารย.ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจยั 
 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่มี
ตําแหน�งศาสตราจารย.ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลังโดยอย�างน+อย 1 รายการ
ต+องเป<นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติ 
อาจารย.ประจํา 
หลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจยั 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่มี
ตําแหน�งรองศาสตราจารย.ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลังโดยอย�างน+อย 1 รายการ
ต+องเป<นผลงานวิจัย 
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เกณฑ.การประเมิน 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4. คุณสมบัติ 
อาจารย.ผู+สอน 
 
 

• อาจารย.ประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�า ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ.กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต+องมีประสบการณ.ด+านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อย�างน+อย 1 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
 
 
• อาจารย.พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ.กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ.ทํางานที่เกี่ยวข+องกับวิชาที่สอนและมีผลงาน
ทางวิชาการอย�างน+อย 1 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม�เกินร+อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย.
ประจําเป<นผู+รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

• อาจารย.ประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่มี
ตําแหน�งรองศาสตราจารย.ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาที่สัมพันธ.กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- ต+องมีประสบการณ.ด+านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 1 รายการในรอบ 
5 ป�ย+อนหลัง 
 
• อาจารย.พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
- มีประสบการณ.ทํางานที่เกี่ยวข+องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย  
1 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม�เกินร+อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย.ประจําเป<นผู+รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
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เกณฑ.การประเมิน 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของ 
อาจารย.ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ.หลัก 
และอาจารย.ที่ปรึกษา 
การค+นคว+าอิสระ 

- เป<นอาจารย.ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�าและดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย.ในสาขาวชิานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ.กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจยั 

- เป<นอาจารย.ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�าหรือขั้นต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเท�าและดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย.ในสาขาวชิานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ.กัน 
 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจยั 

6. คุณสมบัติของ 
อาจารย.ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ.ร�วม 
(ถ+ามี) 

• อาจารย.ประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเท�าและดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย.ในสาขาวชิานั้น หรือ 
  สาขาวชิาที่สัมพันธ.กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจยั 
• ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได+รับการตีพิมพ.เผยแพร�ในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระ
ไม�น+อยกว�า 10 เรื่อง 
 
 

• ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได+รับการตีพิมพ.เผยแพร�ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ.
กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระไม�น+อยกว�า 5 เรื่อง 
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 - หากไม�มีคุณวุฒิหรือประสบการณ.ตามที่กําหนดจะต+องมี
ความรู+ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ.สูงเป<นที่ยอมรับ      
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระ 
โดยผ�านความเหน็ชอบของสภาสถาบันและแจ+ง กกอ. ทราบ 
 

- หากไม�มีคุณวุฒิหรือประสบการณ.ตามที่กําหนดจะต+องมีความรู+ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ.สูงเป<นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+า 
อิสระ โดยผ�านความเหน็ชอบของสภาสถาบันและแจ+ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติของ 
อาจารย.ผู+สอบ 
วิทยานิพนธ. 

• อาจารย.ผู�สอบวิทยานิพนธ. ประกอบด+วย อาจารย.ประจํา
หลักสูตรและผู+ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม�น+อยกว�า 3 คน 
ประธานผู+สอบวิทยานิพนธ.ต+องไม�เป<นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.หลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม 
• อาจารย.ประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเท�าและดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารอง
ศาสตราจารย.ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ.กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจยั 

• อาจารย.ผู�สอบวิทยานิพนธ. ประกอบด+วย อาจารย.ประจําหลักสูตรและผู+ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม�น+อยกว�า 5 คน ประธานผู+สอบวิทยานิพนธ.ต+องเป<นผู+ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 
 
• อาจารย.ประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�าและดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย.ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ.
กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลังโดยอย�างน+อย 1 รายการ
ต+องเป<นผลงานวิจัย 
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 • ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได+รับการตีพิมพ.เผยแพร�ในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระ
ไม�น+อยกว�า 10 เรื่อง 
- หากไม�มีคุณวุฒิหรือประสบการณ.ตามที่กําหนดจะต+องมี
ความรู+ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ.สูง เป<นที่ยอมรับ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระ 
โดยผ�านความเหน็ชอบของสภาสถาบันและแจ+ง กกอ. ทราบ 

• ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได+รับการตีพิมพ.เผยแพร�ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ.
กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระไม�น+อยกว�า 5 เรื่อง 
- หากไม�มีคุณวุฒิหรือประสบการณ.ตามที่กําหนดจะต+องมีความรู+ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ.สูง เป<นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+า
อิสระ โดยผ�านความเหน็ชอบของสภาสถาบันและแจ+ง กกอ. ทราบ 
 

8. การตีพิมพ.เผยแพร� 
ผลงานของผู+สําเร็จ 
การศึกษา 

• แผน ก1 
- ต+องได+รับการยอมรับให+ตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
แผน ก2 
- ต+องได+รับการยอมรับให+ตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอต�อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอได+รับการตีพิมพ.ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

• แบบ 1 
- ต+องได+รับการยอมรับให+ตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย�างน+อย 2 เรื่อง 
แบบ 2 
- ต+องได+รับการยอมรับให+ตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
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เกณฑ.การประเมิน 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 • แผน ข 
- รายงานการค+นคว+าหรือส�วนหนึ่งของการค+นคว+าอิสระต+อง
ได+รับการเผยแพร�ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค+นได+ 
 

 

9. ภาระงาน 
อาจารย.ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ.และ 
การค+นคว+าอิสระใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

• วิทยานิพนธ.       - อาจารย.คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต�อนักศึกษา 5 คน 
• การค�นคว�าอิสระ - อาจารย.คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต�อนักศึกษา 15 คน 
                          - หากอาจารย.คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน�งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตําแหน�งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย.ขึ้นไป  
                            1 คนต�อนักศึกษา 10 คน 
                          - หากเป<นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให+เทียบสัดส�วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ. 1 คนเทียบเท�ากับนักศึกษาที่ค+นคว+าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุง 
หลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ต+องไม�เกิน 5 ป� ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย�างน+อยทุกๆ 5 ป� 

รวม เกณฑ. 10 ข�อ เกณฑ. 10 ข�อ 
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3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูง 

เกณฑ.การประเมิน 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จํานวนอาจารย. 
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

- ไม�น+อยกว�า 5 คน และ 
- เป<นอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว�า 1 หลักสูตรไม�ได+ 
และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

- ไม�น+อยกว�า 5 คน และ 
- เป<นอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว�า 1 หลักสูตรไม�ได+ และ 
 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย. 
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเท�าที่มีตําแหน�งรองศาสตราจารย.ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจยั 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่มี
ตําแหน�งศาสตราจารย.ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลังโดยอย�างน+อย 1 รายการ
ต+องเป<นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย.
ประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจยั 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่มี
ตําแหน�งรองศาสตราจารย.ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง โดยอย�างน+อย  
1 รายการต+องเป<นผลงานวจิัย 
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เกณฑ.การประเมิน 
 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

4. คุณสมบัติอาจารย.
ผู+สอน 

• อาจารย.ประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ.กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
 
- ต+องมีประสบการณ.ด+านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย�างน+อย 1 รายการในรอบ 5 ป�ย+อนหลัง 
• อาจารย.พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ.กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ.ทํางานที่เกี่ยวข+องกับวิชาที่สอนไม�น+อยกว�า  
6 ป� 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม�เกินร+อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย.
ประจําเป<นผู+รับผิดชอบรายวิชานั้น 

• อาจารย.ประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่มี
ตําแหน�งรองศาสตราจารย.ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาที่สัมพันธ.กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- ต+องมีประสบการณ.ด+านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย1 รายการในรอบ 5 
ป�ย+อนหลัง 
• อาจารย.พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท�า 
 
- มีประสบการณ.ทํางานที่เกี่ยวข+องกับวิชาที่สอน ไม�น+อยกว�า 4 ป� 
 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม�เกินร+อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย.ประจําเป<นผู+รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

10. การปรับปรุง 
หลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ต+องไม�เกิน 5 ป� ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย�างน+อยทุกๆ 5 ป� 

รวม เกณฑ. 5 ข�อ เกณฑ. 5 ข�อ 
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เกณฑ.การประเมินดังกล�าวเป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 
 
ผลการประเมินตัวบ�งชี้ที่ 1.1  กําหนดไว+เป<น “ผ�าน” และ “ไม�ผ�าน” หากไม�ผ�านเกณฑ.ข+อใดข+อหนึ่ง ถือว�า หลักสูตรไม�ได+มาตรฐาน และผลเป<น “ไม�ผ�าน” 
                                     (คะแนนเป<น ศูนย.) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต�องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต�ละรายตัวบ�งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ+งรับทราบหลักสูตร (ถ+ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม�ได+แจ+งการรับทราบ ให+มีหนังสือนําส�ง สกอ.หรือหนังสือส�งคืนจาก สกอ.และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให+ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค.ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน           
ให+ผู+เรียนมีความรู+ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต+องเป<นผู+มี
ความรู+ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู+และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต.ใช+ความรู+ เพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมได+อย�างมีความสุขท้ังทางร�างกายและจิตใจ มีความสํานึก และความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ.ของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป<น
หน�วยงานในการกํากับและส�งเสริมการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได+จัดทํามาตรฐานต�างๆ ท่ีเก่ียวข+องกับ       
การผลิตบัณฑิต เช�น เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เพ่ือมุ�งเน+นเป̂าหมาย 
การจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู+ของนักศึกษา ซ่ึงเป<นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได+รับคุณวุฒิแต�ละคุณวุฒิและ
สื่อสารให+สังคม ชุมชน รวมท้ังหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องต�างๆ ได+เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเป<นไปตามท่ี  
กําหนดไว+ในผลลัพธ.การเรียนรู+ในแต�ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต�ละหลักสูตรจะสะท+อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ.การเรียนรู+ การมีงานทํา และคุณภาพ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในป�การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได+
จากตัวบ�งชี้ ดังต�อไปนี้ 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 การได+งานทําหรือผลงานวิจัยของผู+สําเร็จการศึกษา 
        - ร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 
        - ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได+รับการตีพิมพ.หรือ 
                    เผยแพร� 
        - ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได+รับการตีพิมพ.หรือ 
                    เผยแพร� 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
         กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF ) 
ได+มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว+ใน มคอ. 2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู+อย�างน+อย 5 
ด+าน คือ 1) ด+านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด+านความรู+ 3) ด+านทักษะทางปJญญา 4) ด+านทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด+านทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ�งชี้นี้จะเป<นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู+ใช+บัณฑิต 
 

เกณฑ.การประเมิน     ใช+ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคํานวณ   
 
 
          คะแนนท่ีได+   = 
 
 
 
 

ข�อมูลประกอบ  
             จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู+ใช+บัณฑิตจะต+องไม�น+อยกว�าร+อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ :  
            หมายเหตุ :  
            - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม�ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต+องประเมินตัวบ�งชี้ 2.1 ด+วย แม+ว�าหลักสูตรนั้นจะยัง
ไม�ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ�านมาใช+ประกอบการประเมิน  
            - กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม�ต+องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิต  
            - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป<นนักศึกษาต�างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต อาจไม�ถึงร+อยละ 20 
เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล+ว สามารถอนุโลมให+ใช+บัณฑิตท่ีเป<นนักศึกษาชาวไทยเป<นฐานในการคิด เช�น มีนักศึกษา
ต�างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให+ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเป<นฐานท่ี 100 %  
 
 
 

ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได+จากการประเมินบัณฑิต               

     จํานวนบัณฑิตท่ีได+รับการประเมินท้ังหมด 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  
(ปริญญาตรี) 

ร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป8 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
            บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีได+งานทําหรือมี
กิจการ ของตนเองท่ีมีรายได+ประจําภายในระยะเวลา 1 ป� นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ในป�การศึกษา นั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร+างรายได+เข+ามาเป<นประจําเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได+การคํานวณ ร+อยละของผู+มีงานทําของผู+สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให+
คํานวณเฉพาะผู+ท่ีเปลี่ยนงานใหม�หลัง สําเร็จการศึกษาเท�านั้น 
เกณฑ.การประเมิน :  
           โดยการแปลงค�าร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� เป<นคะแนนระหว�าง 
0 – 5 กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 100 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

 
           

 
 

            ***จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด การคํานวณค�าร+อยละนี้ไม�นําบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ เกณฑ.ทหาร อุปสมบท 
และบัณฑิตท่ีมีงานทําแล+วแต�ไม�ได+เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนท่ีได+   =   

 
หมายเหตุ :  
         1. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต+องไม�น+อยกว�าร+อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
         2. ไม�นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก�อนเข+าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได+ประจําอยู�แล+วและผู+ที่ศึกษาต�อในระดับ
บัณฑิตศึกษา   (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  
         3. ใช+ข+อมูลผลการสํารวจในช�วงประสาทปริญญาบัตร  
         4. กรณีหลักสูตรใหม� ไม�ต+องประเมินตัวบ�งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม�มีผู+สําเร็จการศึกษา สําหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มี
นักศึกษาเรียนอยู� ต+องประเมินตัวบ�งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด+วย เนื่องจากมีผู+สําเร็จการศึกษาแล+ว 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

                     จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

× 100 

ค�าร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

                                           100 

× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  
(ปริญญาโท) 

ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร� 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
            การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต+องมีการค+นคว+า คิดอย�างเป<นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมีความน�าเชื่อถือ 
ผู+สําเร็จ การศึกษาจะต+องประมวลความรู+เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช+ความรู+อย�างเป<นระบบและ
สามารถนําเผยแพร�ให+เป<นประโยชน.ต�อสาธารณะ ตัวบ�งชี้นี้จะเป<นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู+สําเรจการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท 
เกณฑ.การประเมิน :  
           โดยการแปลงค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.เผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษาเป<นคะแนนระหว�าง 
0 – 5 กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป 

วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.เผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
           

 
 
       2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
   คะแนนท่ีได+   =   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ�วงน้าํหนักของผลงานทีต่พีิมพ.หรือเผยแพร�ของนักศึกษาและผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                                               

จํานวนผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
× 100 

ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.หรือเผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษา 

                                              40 

× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  
(ปริญญาโท) 

ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร� 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้: 
 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรอืใน

วารสาร ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แต� สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+ง
ให+กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 
0.80 บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรบัการ 
เผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ 
ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข+อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการ 
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีได+รับการจดสิทธิบัตร 

          การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป<นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และ
เม่ือได+รับการตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป<นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.ได+ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  
(ปริญญาโท) 

ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร� 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค.ดังนี้ : 
ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. 
online 

0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร+างสรรค.ทุกชิ้นต+องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค.ประกอบไม�น+อยกว�า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร�วมพิจารณาด+วย 
หมายเหตุ :  
     1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย.ร�วมกันและนับในตัวบ�งชี้นี้แล+ว สามารถนําไปนับในตัวบ�งชี้ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย. 
     2. ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาให+นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ.เผยแพร�ในป�การประเมินนั้นๆ  
     3. ในกรณีท่ีไม�มีผู+สําเร็จการศึกษาไม�พิจารณาตัวบ�งชี้นี้ 
 

ข+อมูลประกอบการพิจารณา :  
     1. จํานวนและรายชื่อบทความท่ีเป<นผลจากวิทยานิพนธ.หรือสารนิพนธ.ท่ีตีพิมพ.ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของผู+สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได+รับการตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายป�ตามป�การศึกษาหรือป�ปฏิทินท่ีตรงกับ
ป�การศึกษา พร+อมชื่อเจ+าของบทความชื่อวิทยานิพนธ.หรือสารนิพนธ. วัน เดือน ป�ท่ีตีพิมพ.ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการท่ีตีพิมพ.ค�าน้ําหนักของบทความวิจัยแต�ละชิ้น  
     2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร+างสรรค.จากศิลปนิพนธ.ของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได+รับการเผยแพร�ใน
ระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติพร+อมชื่อเจ+าของผลงาน ป�ท่ีเผยแพร�ชื่อหน�วยงานหรือองค.กร พร+อมท้ังจังหวัดประเทศท่ี
เผยแพร�รูปแบบของการเผยแพร�พร+อมหลักฐาน และค�าน้ําหนักของผลงานการเผยแพร�งานแต�ละชิ้น  
     3. จํานวนและรายชื่อผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  
(ปริญญาเอก) 

ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได�รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร� 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
            การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป<นการศึกษาในระดับสูงจะต+องมีการค+นคว+า คิดอย�างเป<นระบบ วิจัยเพ่ือหาประเด็น
ความรู+ใหม�ท่ีมีความน�าเชื่อถือ เป<นประโยชน.ผู+สําเร็จการศึกษาจะต+องประมวลความรู+เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใช+ความรู+อย�างเป<นระบบและสามารถนําเผยแพร�ให+'เป<นประโยชน.ต�อสาธารณะ ตัวบ�งชี้นี้จะเป<นการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
เกณฑ.การประเมิน :  
           โดยการแปลงค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.เผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษาเป<นคะแนนระหว�าง 
0 – 5 กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.เผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
           

 
 
   
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
   คะแนนท่ีได+   =   
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้: 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรอืใน

วารสาร ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+ง
ให+กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ  

ผลรวมถ�วงน้าํหนักของผลงานทีต่พีิมพ.หรือเผยแพร�ของนักศึกษาและผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

                                          จาํนวนผู+สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 

× 100 

ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.หรือเผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษา                                                            
80 

× 5 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564  62 

 

- ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 
0.80 บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรบัการ 
เผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ 
ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข+อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการ 
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีได+รับการจดสิทธิบัตร 

          การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป<นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และ
เม่ือได+รับการตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป<นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.ได+ 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค.ดังนี้ : 
 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. 

online 
0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

        ผลงานสร+างสรรค.ทุกชิ้นต+องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค.ประกอบไม�น+อยกว�า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด+วย 
หมายเหตุ :  
     1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย.ร�วมกันและนับในตัวบ�งชี้นี้แล+ว สามารถนําไปนับในตัวบ�งชี้ผลงานทาง
วิชาการของ อาจารย.  
     2. ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาให+นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ.เผยแพร�ในป�การประเมินนั้นๆ  
     3. ในกรณีท่ีไม�มีผู+สําเร็จการศึกษาไม�พิจารณาตัวบ�งชี้นี้  
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ข�อมูลประกอบการพิจารณา :  
     1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ.ของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีได+รับการตีพิมพ.ใน
วารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติรายป�ตามป�การศึกษาหรือป�ปฏิทินท่ีตรงกับป�การศึกษา พร+อมชื่อเจ+าของบทความ ชื่อ
วิทยานิพนธ. วัน เดือน ป�ท่ีตีพิมพ.ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ.ค�าน้ําหนักของบทความ
วิจัยแต�ละชิ้น  
     2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร+างสรรค.จากศิลปะนิพนธ.ของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได+รับการเผยแพร�ใน 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติพร+อมชื่อเจ+าของผลงาน ป�ท่ีเผยแพร�ชื่อหน�วยงานหรือองค.กร พร+อมท้ังจังหวัดประเทศท่ี
เผยแพร� รูปแบบ ของการเผยแพร�พร+อมหลักฐาน และค�าน้ําหนักของผลงานการเผยแพร�งานแต�ละชิ้น  
     3. จํานวนและรายชื่อผู+สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
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องค.ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู�กับปJจจัยสําคัญปJจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต+องให+ ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข+าศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงต+องเป<นระบบท่ีสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความ พร+อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการส�งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให+มีความพร+อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ พัฒนาในรูปแบบต�างๆ เพ่ือให+นักศึกษามีความรู+
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการ
วิจัยท่ีสามารถสร+างองค.ความรู+ได+  
 ทักษะท่ีจําเป<นสําหรับการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด+วย 4 กลุ�มหลัก ได+แก� (1) กลุ�มวิชาหลัก (core 
subjects) (2) กลุ�มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ�มทักษะการเรียนรู+และนวัตกรรม (learning 
and innovation skills) และ (4) กลุ�มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills)  
  

 ทักษะสําคัญท่ีคนส�วนใหญ�ให+ความสําคัญมาก คือ  
 1) กลุ�มทักษะการเรียนรู+และนวัตกรรม ได+แก� (1) การคิดเชิงวิพากษ.และการแก+ปJญหา (critical thinking and 
problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร+างสรรค. (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความร�วมมือกัน 
(communication and collaboration)  
 2) กลุ�มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด+วย 
การรู+สารสนเทศ (information literacy) การรู+สื่อ (media literacy) และ การรู+ ICT (ICT literacy)  
 3) กลุ�มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด+วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ�น 
(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู+ได+ด+วยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ.
ทางสังคมและข+ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 
(accountability and productivity) ความเป<นผู+นําและรับผิดชอบต�อสังคม (leadership and social responsibility)  
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค.ประกอบด+านนักศึกษา เริ่มดําเนินการต้ังแต�ระบบการรับนักศึกษา     
การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ.ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใต+การดําเนินการดังกล�าวให+พิจารณาจากตัว
บ�งชี้ดังต�อไปนี้  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข+าศึกษาในหลักสูตรเป<นปJจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต�ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญา
ในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเป<นต+องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล+องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
การกําหนดเกณฑ. ท่ีใช+ในการคัดเลือกต+องมีความโปร�งใส ชัดเจน และสอดคล+องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดใน
หลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช+ในการคัดเลือกข+อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให+ได+นักศึกษาท่ีมีความพร+อมทางปJญญา สุขภาพกาย
และจิต ความมุ�งม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให+สามารถสําเร็จการศึกษาได+ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ครอบคลุม
ประเด็น ต�อไปนี้  
       - การรับนักศึกษา 
       - การเตรียมความพร+อมก�อนเข+าศึกษา  
       ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมดท่ีทําให�
ได�นักศึกษาท่ีมีความพร�อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ 
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิดใน   
  การ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ  
  มีกลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ 
 • มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 

• มีระบบ มกีลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัติ/ ดําเนินงาน 
  • มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป<นรูปธรรม 

• มีระบบ มกีลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัติ/ ดําเนินงาน 
  • มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 
 • มผีลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป<น 
  รูปธรรม  
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     • มีแนวทางปฏบัิต ิ
  ท่ีดี โดยม ี
  หลักฐาน เชิง 
  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+ 
  เหตผุล อธิบาย 
  การเป<น แนว 
  ปฏิบัติท่ีดไีด+  
  ชัดเจน 

 

 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 3.1  
การรับนักศึกษา  
      1. การกําหนดเป̂าหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความต+องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร+อมของอาจารย.
ประจําท่ีมีอยู� (ควบคุมอัตราส�วนอาจารย.ต�อนักศึกษาให+เป<นไปตามเกณฑ.)  
      2. เกณฑ.การรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะท+อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปYดสอน และ
สอดคล+องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรชัญาวิสยัทัศน.ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ.การเรียนรู+ท่ี
กําหนดในหลักสูตร (เช�น GPA ความรู+ พ้ืนฐานในสาขาภาษาต�างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ฯลฯ)  
      3. เกณฑ.ท่ีใช+ในการคัดเลือกนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข+อมูลท่ีใช+ในการคัดเลือก มีความ
เหมาะสมเชื่อถือได+ โปร�งใส เปYดเผย และเป<นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข+าเรียน  
      4. นักศึกษาท่ีรับเข+าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด มีคุณสมบัติข้ันต+นท้ังความรู+พ้ืนฐานหรือประสบการณ.ท่ีจําเป<นต�อการเรียนในหลักสูตร ใฝ|รู+ใฝ|เรียน  
มีความพร+อมด+านสุขภาพกา และจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ  
      5. ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม�ครบถ+วนตามเกณฑ.ท่ีกําหนดในประกาศรับและมีการรับเข+าศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาได+รับ การเตรียมความพร+อมทางการเรียนหรือได+รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ�านเกณฑ.ข้ันตํ่า เพ่ือให+
สามารถเรียนในหลักสูตรได+จน สําเร็จการศึกษา  
      6. การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข+าของผู+สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให+สูงกว�าคุณสมบัติของการรับเข+า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด+านภาษาต�างประเทศและคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสู�การ
พัฒนาศักยภาพการวิจัย  
      7. กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข+มงวดเพ่ือให+ได+นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู+ด+วยตนเอง 
(พิจารณาจากอัตราส�วนนักศึกษาท่ีรับเข+าต�อผู+สมัคร) 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       ในช�วงป�แรกของการศึกษา ต+องมีกลไกในการพัฒนาความรู+พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร+อมทางการเรียนแก�นักศึกษา 
เพ่ือให+ มีความสามารถในการเรียนรู+ระดับอุดมศึกษาได+อย�างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน+อย ในระหว�างการศึกษามี
การจัดกิจกรรม การพัฒนาความรู+ความสามารถในรูปแบบต�างๆ ท้ังกิจกรรมในห+องเรียนและนอกห+องเรียน มีกิจกรรม
เสริมสร+างความเป<นพลเมืองดีท่ีมี จิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให+คําปรึกษาจากอาจารย.ท่ีปรึกษาวิชาการ 
(ระดับปริญญาตรีโท เอก) ระบบการป̂องกัน หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให+สามารถสําเร็จการศึกษา
ได+ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการส�งเสริม การเผยแพร�ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร+างโอกาสการเรียนรู+ท่ี
ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 ให+ได+มาตรฐานสากล 
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ครอบคลุม
ประเด็นต�อไปนี้ 
       - การควบคุมการดูแลการให+คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษาปริญญาตรี  
       - การควบคุมดูแลการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ.แก�บัณฑิตศึกษา  
       - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21  
       ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให�
ได� นักศึกษาเรียนอย�างมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเป(นต�อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ 
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิดใน   
  การ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ  
  มีกลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ 
 • มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 
 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 
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• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป<น    
รูปธรรม 

• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป<น 
  รูปธรรม 
• มีแนวทาง 
  ปฏิบัติท่ีดโีดยมี 
หลักฐาน เชิง 

  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+ 
  เหตผุล อธิบาย 
  การเป<น แนว 
  ปฏิบัติท่ีดไีด+  
  ชัดเจน 

 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 3.2  
การควบคุมดูแลการให�คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษา  
     1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย.ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับให+จํานวนนักศึกษาต�ออาจารย.ท่ีปรึกษา
เป<นไปตามเกณฑ.ท่ี กําหนด  
     2. อาจารย.ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให+การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)  
     3. การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความต+องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา  
     4. การจัดเก็บข+อมูลเพ่ือการรู+จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข+อมูลนักศึกษาในกลุ�มอาจารย.ผู+สอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 
(ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ�อน)  
     5. อาจารย.ท่ีปรึกษาให+ความช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปJญหาทางการเรียนหรือต+องการความช�วยเหลือด+านอ่ืนๆ  
     6. การจัดการความเสี่ยงด+านนักศึกษา (มีข+อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคันหรือสําเร็จ
การศึกษาช+าฯลฯ)  
     7. ช�องทางการติดต�อสื่อสารระหว�างนักศึกษาและอาจารย.ท่ีปรึกษา  
     8. บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาให+คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย.ผู+สอนและการให+คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ.
ท่ีเพียงพอ  
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21  
     1. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก�นักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม  
     2. บุคลากรท่ีเก่ียวข+องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต+องมีความรู+ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความต+องการของ
นักศึกษา  
     3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต+องส�งผลต�อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค.ของหลักสูตร  
     4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร+างความยึดม่ันผูกพันกับความเป<นพลเมือง (civic 
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
     5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต+องช�วยเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 เช�น ICT literacy, scientific 
literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
     6. การเปYดโอกาสให+นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน  
     7. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด  
     8. หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค.พิเศษ เช�น นักกีฬา ต+องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได+รับการพัฒนาให+ได+สาระ
ความรู+ทักษะท่ีสอดคล+องกับเป̂าหมายการเรียนรู+ท่ีเป<นมาตรฐานเดียวกัน  
     9. การสร+างเครือข�ายระหว�างสถาบันภายในประเทศและต�างประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาช�วยสอนหรือให+
ประสบการณ.แก�นักศึกษาและการส�งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในต�างประเทศ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       ผลการประกันคุณภาพควรทําให+นักศึกษามีความพร+อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู�ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
อัตราการ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต�อหลักสูตร และผลการจัดการข+อร+องเรียนของนักศึกษา  
      ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นต�อไปนี้  
     - การคงอยู�  
     - การสําเร็จการศึกษา  
     - ความพึงพอใจและผลการจัดการข+อร+องเรียนของนักศึกษา 
 

เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มีการ 
  รายงานผล  
  การดาํเนินงาน 

• มีการรายงาน 
  ผลการ   
  ดําเนินงานใน  
  บางเรื่อง 

• มีการรายงานผล
การดาํเนินงาน 
ครบทุก เรื่องตาม
คําอธิบาย ในตัวบ�งช้ี 

• มีการรายงานผลการ 
ดําเนินงาน 
ครบทุก เรื่องตาม
คําอธิบาย ในตัวบ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผล 
  การดาํเนินงานท่ีดี
ข้ึนใน บางเรื่อง 

• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครบทุก เรื่องตาม
คําอธิบาย ในตัวบ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผล 
  การดาํเนินงานท่ีดี
ข้ึนใน ทุกเรื่อง 

• มีการรายงานผล 
  การดาํเนินงาน  
 ครบทุกเรื่องตาม 
  คําอธิบาย ในตัวบ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผลการ  
  ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
 ในทุกเรื่อง  
• มีผลการดําเนินงาน  
 ท่ีโดดเด�น เทียบเคียง 
 กับหลักสูตรน้ันใน  
  สถาบันกลุ�ม 
  เดียวกัน โดยม ี
  หลักฐาน เชิง 
  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+เหตผล 
อธิบายว�าเป<นผลการ
ดําเนินงานท่ี โดดเด�น
อย�างแท+จริง 
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หมายเหตุ :  
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป<นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต�อกระบวน ท่ีดําเนินการให+กับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ�งชี้ 3.1 และ 3.2  
- อัตราการคงอยู�ของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาท่ีเข+าในแต�ละรุ�น ลบด+วยจํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นป�
การศึกษาท่ีประเมิน ยกเว+น การเสียชีวิต การย+ายสถานท่ีทํางานของนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาคิดเป<นร+อยละของ
จํานวนท่ีรับเข+าในแต�ละรุ�นท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแล+ว  
- การคิดร+อยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยู�ของแต�ละรุ�น 
 

ตัวอย�างการคํานวนหลักสูตร 4 ป� 
 

ป8การศึกษา จํานวนรับเข�า 

 

(1) 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

(2) 
จํานวนท่ีลาออกและคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินป8การศึกษา 

2560 
(3) 

 

2558 2559 2560 

2555  �    
2556   �   
2557    �  

 
อัตราการสําเร็จการศึกษา  =    
 
 
 
อัตราการคงอยู�               = 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) – (3) x 100 

 (1) 

(2) x 100 

(1) 
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องค.ประกอบท่ี 4 อาจารย. 
 

  อาจารย.เป<นปJจจัยป̂อนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู+เก่ียวข+องต+องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนา อาจารย.เพ่ือให+ได+อาจารย.ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล+องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน.
ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส�งเสริมให+อาจารย.มีความรักในองค.กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
ผู+บริหารต+องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ กิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย.การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย.เป<นการ ดําเนินงานเพ่ือให+ได+อาจารย.ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนด+วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให+อัตรากําลัง อาจารย.มี
จํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข+าในหลักสูตร มีจํานวนอาจารย.ท่ีมีความรู+ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของ 
หลักสูตร และมีประสบการณ.ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท+อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน�งทางวิชาการ และ
ความก+าวหน+าใน การผลิตผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง  
 

 องค.ประกอบด+านอาจารย.เริ่มดําเนินการต้ังแต�การบริหารและพัฒนาอาจารย.คุณภาพอาจารย.และผลลัพธ.ท่ี
เกิดกับอาจารย. ให+พิจารณาจากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย. 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย. 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย. 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       การบริหารและพัฒนาอาจารย.เริ่มต+นต้ังแต�ระบบการรับอาจารย.ใหม� ต+องกําหนดเกณฑ.คุณสมบัติอาจารย.ท่ีสอดคล+อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน.ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย.ท่ีเหมาะสม โปร�งใส นอกจากนี้
ต+องมีระบบการบริหารอาจารย.โดยการกาหนดนโยบาย  แผนระยะยาว เพ่ือให+ได+อาจารย.ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพท่ีเป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส�งเสริม
และพัฒนาอาจารย.มีการวางแผน และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับ
ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย.  
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ครอบคลุม
ประเด็นต�อไปนี้  
       - ระบบการรับและแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร  
       - ระบบการบริหารอาจารย.  
       - ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย.  
       ในการประเมินเพ่ือให+ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให+พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให+
หลักสูตรมีอาจารย.คุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด+านวุฒิการศึกษาและตําแหน�งทางวิชาการเป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร
อย�างต�อเนื่อง และมีการส�งเสริมให+มีการเพ่ิมพูนความรู+ความสามารถของอาจารย.เพ่ือสร+างความเข+มแข็งทางวิชาการของ
หลักสูตร 
 

เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ 
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิดใน   
  การ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ  
  มีกลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ 
 • มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
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  จากผลการ 
  ประเมิน 

  จากผลการ 
  ประเมิน 

  จากผลการ 
  ประเมิน 
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป<น 
  รูปธรรม 
 
• มีแนวทางปฏบัิต ิ
  ท่ีดี โดยม ี
  หลักฐาน เชิง 
  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+ 
  เหตผุล อธิบาย 
  การเป<น แนว 
  ปฏิบัติท่ีดไีด+  
  ชัดเจน 

 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 4.1  
ระบบการรับอาจารย.ใหม�  
     1. การวางแผนระยะยาวด+านอัตรากําลังอาจารย.ให+เป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร  
     2. การมีระบบการรับอาจารย.ใหม�ท่ีมีความรู+ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารย.ท่ีมีอยู�เดิม
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือให+หลักสูตรมีความเข+มแข็ง อาจารย.ในหลักสูตรสามารถส�งเสริมการทํางานตามความชํานาญของแต�ละคน
ได+อย�างมี ประสิทธิภาพ  
     3. อาจารย.ประจําหลักสูตรต+องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน�งทางวิชาการ และประสบการณ.ในจํานวนท่ีไม�ตํ่ากว�าตามเกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
 

ระบบการบริหารอาจารย.  
     1. สถาบันต+องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย.ให+มีคุณวุฒิตําแหน�งทางวิชาการ ตามเป̂าหมายท่ี
กําหนด  
     2. ผู+บริหารสถาบันหรือหน�วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต+องมีการวางแผนระยะยาวด+านอัตรากําลังด+าน
อาจารย.ให+เป<นไป ตามเกณฑ.มาตรฐานการอุดมศึกษา ต+องมีแผนการบริหารอาจารย.ประจําหลักสูตร โดยการมีส�วนร�วมของ
ทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)  
     3. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย.ท่ีมีศักยภาพให+คงอยู�กับสถาบัน       
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ลดอัตราการ ลาออก หรือการย+ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด+วย แผนอัตรากําลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย.
ใหม� แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหน�งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต�อ/ เกษียณอายุอ่ืนๆ ตามบริบท  
     4. ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย.ยังไม�เป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันต+องมีวิธีการบริหาร
จัดการเพ่ือ ทรัพยากรบุคคล เพ่ือทดแทนข+อจํากัดอย�างเป<นระบบ  
     5. มีแผนบริหารความเสี่ยงด+านการบริหาร กรณีมีอาจารย.ส�วนเกิน กรณีมีอาจารย.ขาดแคลน กรณีมีอาจารย.สมดุลกับ
ภาระงาน เพ่ือให+มี อาจารย.คงอยู�และมีแผนบริหารความเสี่ยงด+านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+องกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลนักศึกษา  
     6. การกําหนดบทบาทหน+าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย.ประจําหลักสูตรอย�างชัดเจน  
     7. การมอบหมายภาระหน+าท่ีให+เหมาะสมกับคุณวุฒิความรู+ความสามารถ และประสบการณ.  
     8. ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
     9. ระเบียบท่ีโปร�งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย.ประจําหลักสูตร  
     10. ระบบในการเลิกจ+างและการเกษียณอายุอย�างชัดเจน  
     11. ระบบการยกย�องและธํารงรักษาอย�างมีประสิทธิภาพ  

 
ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย.  
     1. สถาบันให+โอกาสอาจารย.ทุกคนได+พัฒนาตนเองให+มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง  
     2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย.ให+เป<นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือส�งผลต�อ
คุณภาพของ บัณฑิต  
     3. การควบคุม กํากับ ส�งเสริมให+อาจารย.พัฒนาตนเองในการสร+างผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง  
     4. การเสริมสร+างบรรยากาศทางวิชาการระหว�างอาจารย.ท้ังในและระหว�างหลักสูตร  
     5. การส�งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย. (ประเมินจากจํานวนอาจารย.ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน)  
     6. การประเมินการสอนของอาจารย.และนําผลมาใช+ในการส�งเสริมพัฒนาความสามารถด+านการสอนของอาจารย.    
     7. อาจารย.อาวุโส หรืออาจารย.ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด�น มีการถ�ายทอดประสบการณ.สู�อาจารย.ในสาขา/หลักสูตร  
     8. บัณฑิตศึกษา ให+ความสําคัญกับการจัดหาอาจารย.หรือพัฒนาอาจารย.ให+มีคุณสมบัติท่ีสูงกว�ากําลังคนในหลักสูตร
ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย.ท่ีต+องเน+นทักษะความสามารถด+านการวิจัย นอกเหนือจากความรู+ความสามารถ
ด+านการสอน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย. 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปmจจัยนําเข�า 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       การส�งเสริมและพัฒนาอาจารย.ต+องทําให+อาจารย.ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให+อาจารย.มี
ความรู+ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปYดให+บริการ และมีประสบการณ.ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  อันสะท+อนจากวุฒิ
การศึกษา ตําแหน�ง ทางวิชาการ และความก+าวหน+าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง    
      ประเด็นในการพิจารณาตัวบ�งชี้นี้จะประกอบด+วย  
     - ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     - ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
     - ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร  
     - จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ Scopus ต�อ 
      จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 
ร�อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
     การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป<นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต+องการบุคลากรท่ีมีความรู+ความสามารถและความลุ�มลึกทาง 
วิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค.ความรู+ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย.ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ.กับ
หลักสูตรท่ีเปYดสอนใน สัดส�วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน+นของหลักสูตรนั้นๆ 
 

 เกณฑ.การประเมิน :  
 

     โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป<นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
      ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปริญญาเอกตามท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 20 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
     ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
     ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 100 
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สูตรการคํานวณ :  
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนท่ีได+ = 

 

หมายเหตุ :  
      คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได+รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ.การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ี มีการปรับวุฒิการศึกษาให+มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป�การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใช+
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท�าคุณวุฒิปริญญาเอก ได+สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�า ท้ังนี้ต+องได+รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ร�อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
      สถาบันอุดมศึกษาถือเป<นขุมปJญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต+องส�งเสริมให+อาจารย.ในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค.ความรู+ในศาสตร.สาขาวิชาต�างๆ อย�างต�อเนื่อง เพ่ือนําไปใช+ในการเรียนการสอน 
รวมท้ังการแก+ไขปJญหา และพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป<นสิ่งสะท+อนการปฏิบัติงานดังกล�าวของอาจารย.
ตามพันธกิจของหลักสูตร 
เกณฑ.การประเมิน :  
     โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป<นคะแนนระหว�าง 0 – 5  
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
      ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย. รวมกันท่ี
กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
     ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย. รวมกันท่ี
กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป  

 

จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

              จํานวนอาจารย.ประจาํหลักสูตรท้ังหมด 

              ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

× 100 

× 5 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
      ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย. รวมกันท่ี
กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ :  

 
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนท่ีได+ = 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร 
       ผลงานทางวิชาการเป<นข+อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจําได+สร+างสรรค.ข้ึนเพ่ือแสดงให+เห็นถึง 
ความก+าวหน+าทางวิชาการและการพัฒนาองค.ความรู+อย�างต�อเนื่อง เป<นผลงานท่ีมีคุณค�า สมควรส�งเสริมให+มีการเผยแพร�และ
นําไปใช+ ประโยชน.ท้ังเชิงวิชาการและการแข�งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู�ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ.ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได+รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป<นผลงานวิชาการรับใช+สังคมท่ีผ�านการ
ประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล+ว ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค.การระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช+
ในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการ พิจารณาตามเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว รวมท้ังงานสร+างสรรค.ต�างๆ 
โดยมีวิธีการคิดดังนี้  
 

เกณฑ.การประเมิน :  
       โดยการแปลงค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตรเป<นคะแนน ระหว�าง 
0 – 5  

จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

              จํานวนอาจารย.ประจาํหลักสูตรท้ังหมด 

              ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

            ร +อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

× 100 

× 5 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
      ค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = 
ร+อยละ 20 ข้ึนไป  
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
      ค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = 
ร+อยละ 40 ข้ึนไป  
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
      ค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = 
ร+อยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ :  
1. คํานวณค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
 

 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนท่ีได+ = 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร 

                  จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร 

ร +อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร 

                           ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

× 100 

× 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้: 
ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
  วชิาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับ นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพร�ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+
ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI       
  กลุ�มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง 
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทํา เป<นประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข+อมูล
ระดับ นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การ
พิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานท่ีได+รับการจด
สิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช+สังคมท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ  
- ผลงานค+นพบพันธุ.พืช พันธุ.สัตว.ท่ีค+นพบใหม�และได+รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว  
- ตําราหรือหนังสือท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ.การประเมินตําแหน�งทางวิชาการแต� 
  ไม�ได+นํามาขอรับ การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

 

      การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป<นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และเม่ือ
ได+รับการตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป<นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.ได+ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค.ดังนี้ : 
 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. 

online 
0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
       ผลงานสร+างสรรค.ทุกชิ้นต+องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค.ประกอบไม�น+อยกว�า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอก สถาบันร�วมพิจารณาด+วย 
 

จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได�รับการอ�างอิงในฐานข�อมูล TCI และ Scopus ต�อจํานวน
อาจารย.ประจําหลักสูตร  
       หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได+ว�าเป<นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป<นหลักสูตรท่ีสําคัญและเน+นการสร+าง 
องค.ความรู+ใหม�เพ่ือเป<นประโยชน.ต�อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย.ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญ
อย�างมากต�อ หลักสูตรนั้นๆ  
      บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการอ+างอิง 
ย�อมแสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจํา หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานท่ีได+รับการตีพิมพ.ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติในฐานข+อมูล TCI และ Scopus และบทความท่ีตีพิมพ.ได+รับการอ+างอิง แสดงให+เห็นว�ามีการนําไปใช+
ประโยชน.และเป<น ฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม�ๆ ให+มีความก+าวหน+ามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ี
ได+รับการอ+างอิงมากย�อม แสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจําหลักสูตรเป<นผู+ท่ีมีผลงานและได+รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ  
      การคํานวณตัวบ�งชี้นี้ให+เปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิง ต้ังแต�หนึ่งครั้งข้ึนไป รวมท้ังการอ+างอิงตนเองท่ี
เป<น ผลงานของอาจารย.ประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติต�ออาจารย.ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอก นั้น โดยนําเสนอในรูปสัดส�วน ท้ังนี้พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ป�ย+อนหลังตามป�ปฏิทิน ซ่ึงนับรวมป�ท่ี
ประเมิน 
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เกณฑ.การประเมิน :  
        การแปลงอัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรเป<นคะแนนระหว�าง   
        0 – 5  
กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  
       อัตราส�วน จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5  
       = 2.5 ข้ึนไป  
กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ  
      อัตราส�วน จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5  
      = 3.0 ข้ึนไป  
กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 
       อัตราส�วน จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5  
       = 0.25 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ :  
 1. อัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร = 
 
 
 
 

2. แปลงค�าท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนน = 
 
 

ตัวอย�างการหาอัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได�รับการอ�างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร  
     ถ+าอาจารย.ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีมีจํานวน 5 
คน โดยอาจารย.ท้ัง 5 คนมีผลงานตีพิมพ.บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข+อมูล TCI และ Scopus ในป�พ.ศ. 2553 - 
2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป�ค.ศ. 
2014) เป<นดังนี้  
     - จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ของอาจารย.ท้ัง 5 คนในฐานข+อมูล Scopus ระหว�าง ค.ศ. 2010-2014 เท�ากับ 15 บทความ 
และ จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ในฐานข+อมูลของ TCI เท�ากับ 5 บทความ 

  จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิง 

    จํานวนอาจารย.ประจําหลักสตูร 

         อัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 

อัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนด 

× 5 
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      - ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข+อมูล Scopus ท่ีได+รับการอ+างอิง อย�างน+อย 1 ครั้ง และมีบทความ 2 
บทความท่ี ตีพิมพ.ในฐานข+อมูล TCI ได+รับการอ+างอิงอย�างน+อย 1 ครั้ง  
 
ดังนั้น อัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร = 
 
 
 
 
     นํามาคํานวณคะแนน                  2.0         
                                                 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงอย�างน+อย 1 ครั้ง               8+2      =       10      = 2.0       

      จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท้ังหมด                            5       5           

× 5     = 4.0 คะแนน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย. 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       ผลการประกันคุณภาพ ต+องนําไปสู�การมีอัตรากําลังอาจารย.ท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข+า 
       ในหลักสูตรอัตราคงอยู�ของอาจารย.สูง และอาจารย.มีความพึงพอใจต�อการบริหารหลักสูตร ในการรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ในประเด็นต�อไปนี้ 
      - การคงอยู�ของอาจารย.  
      - ความพึงพอใจของอาจารย . 

 เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มีการ 
 รายงานผล  
การดาํเนินงาน 

• มีการ 
  รายงานผล  
  การดาํเนินงาน 
  ในบางเรื่อง 

• มีการรายงาน 
 ผลการดําเนินงาน 
 ครบทุกเรื่องตาม 
 คําอธิบาย ใน 
 ตัวบ�งช้ี 

• มีการรายงาน 
  ผลการดําเนินงาน 
  ครบทุกเรื่องตาม 
  คําอธิบายใน 
  ตัวบ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผลการ  
  ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
  ในบางเรื่อง 

• มีการรายงานผล 
  การดาํเนินงาน 
  ครบทุก เรื่องตาม 
  คําอธิบาย ในตัว 
  บ�งช้ี 
• มีแนวโน+มผลการ  
  ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
  ในทุกเรื่อง 

• มีการรายงานผล 
  การดาํเนินงานครบ 
  ทุกเรื่องตาม 
  คําอธิบาย ในตัว 
  บ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผลการ  
  ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน  
  ทุกเรื่อง  
• มีผลการดําเนินงาน    
  ท่ีโดดเด�น  
  เทียบเคียงกับ  
  หลักสูตรน้ันใน  
  สถาบันกลุ�ม 
 เดียวกัน โดยมี   
  หลักฐาน เชิง 
  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+เหตุผล  
  อธิบายว�าเป<น ผล 
  การดาํเนินงานท่ี  
  โดดเด�นอย�าง 
  แท+จริง  
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แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 4.3 
 ผลท่ีเกิดกับอาจารย.  
     1. อัตราการคงอยู�ของอาจารย.ประจําหลักสูตร  
     2. ความพึงพอใจของอาจารย.ประจําหลักสูตรต�อการบริหารจัดการหลักสูตร  
     3. จํานวนอาจารย.เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
 
องค.ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน  
        
 แม+ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปYดสอนต+องผ�านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีการ ปรับปรุงทุก 5 ป�แต�ผู+บริหารต+องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรให+มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�าง ต�อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน+าท่ีในการบริหารจัดการ 3 
ด+านท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู+สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การ
ประเมินผู+เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบด+วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู+เรียน เพ่ือให+สอดคล+องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด    
ตัวบ�งชี้ในการประเมินต+องให+ความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก+าวทัน ความก+าวหน+าทาง
วิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวางระบบผู+สอนและอาจารย.ท่ีปรึกษา ซ่ึงต+องเป<นบุคคลท่ีมีความรู+ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ.และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให+เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน+น นักศึกษาเป<นสําคัญ และส�งเสริมทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21  
 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค.ประกอบนี้พิจารณาได+จากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้  
            ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
            ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู+สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
            ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู+เรียน  
            ตัวบ�งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       แม+ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปYดให+บริการต+องผ�านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มีการปรับปรุงทุก 5 ป� แต�ผู+รับผิดชอบหลักสูตรต+องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต�างๆ ให+มี
เนื้อหาท่ีทันสมัย ก+าวทันความก+าวหน+าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปYดรายวิชาต�างๆ      
ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน+นนักศึกษาเป<นสําคัญ โดยสนองความต+องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต+องเน+นการพัฒนาทักษะด+านการวิจัยและการเรียนรู+ด+วยตนเอง  
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ครอบคลุม 
ประเด็นต�อไปนี้ 
       - การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
       - การปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัยตามความก+าวหน+าในศาสตร.สาขานั้นๆ  
       ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าหลักสูตรอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด
ท่ีทําให�หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานและความต�องการของประเทศ 
 
 

เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ  
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิด  
  ในการ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ ม ี
  กลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/    
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป<น  
  รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน • 
มีการประเมิน  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนากระบวนการ  
  จากผลการประเมิน • 
มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็นชัดเจน  
  เป<นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏบัิติท่ี 
  ดี โดยมีหลักฐาน  
เชิงประจักษ.ยืนยัน   
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 และกรรมการ  
 ผู+ตรวจประเมิน  
 สามารถให+เหตุผล  
 อธิบายการเป<น  
 แนวปฏิบัติท่ีดีได+  
 ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 5.1  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
     1. หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีช�วยสร+างโอกาสในการพัฒนาความรู+ทักษะผ�านการเรียน
การสอนท่ีมี ประสิทธิภาพ  
    2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต�ละรายวิชามีการปรับปรุงให+ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปYดวิชาใหม�ให+นักศึกษาได+เรียน    
    3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ.การเรียนรู+ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคล+องกับความก+าวหน+าทางวิชาการและความต+องการของผู+ใช+
บัณฑิต  
    4. คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชาจํานวนหน�วยกิตและมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกว+างขวางครบถ+วน ในสิ่งท่ี
ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป<นจุดเน+น มีความต�อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ.กันระหว�างวิชา และมีการสังเคราะห.การ
เรียนรู+  
    5. เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไม�มีความซํ้าซ+อน กลุ�มรายวิชามีความต�อเนื่องสัมพันธ.กันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร  
     6. ผลลัพธ.การเรียนรู+ของผู+เรียนตรงกับผลลัพธ.การเรียนรู+ท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
     7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ+วน  
     8. การเปYดรายวิชามีลําดับก�อนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือให+นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู+ในการเรียนวิชาต�อยอด  
     9. การเปYดรายวิชาเป<นไปตามข+อกําหนดของหลักสูตรเพ่ือให+นักศึกษาสําเร็จได+ทันตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร  
     10. การเปYดรายวิชาเลือกสนองความต+องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป<นท่ีต+องการของตลาดแรงงาน  
     11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก�นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติหรือการศึกษาทางไกล มีการ
ควบคุมให+นักศึกษาได+เนื้อหาสาระ เป̂าหมายการเรียนรู+วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเป<นมาตรฐานเดียวกัน  
ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. การจัดรายวิชาเน+นเนื้อหาความรู+และทฤษฎีการปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเป<นจุดเน+นวิชาการศึกษาท่ัวไปท่ี
สร+างความ เป<นมนุษย.ท่ีเตรียมนักศึกษาออกสู�โลกแห�งการดํารงชีวิต  
     2. หากมีการโอนหน�วยกิต ต+องให+ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต+องมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ีกําหนดในรายวิชา
ของ หลักสูตรอย�างครอบคลุม ครบถ+วน 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. เนื้อหาสาระของรายวิชาเน+นความรู+ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวข+องท่ีมีความท่ีซับซ+อน มีจุดเน+น  
     2. การควบคุมกํากับหัวข+อวิทยานิพนธ./สารนิพนธ.ท่ีอนุมัติเป<นประเด็นวิจัยร�วมสมัย/สนองความต+องการของสังคม  
     3. หัวข+อวิทยานิพนธ.เป<นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน.ของหลักสูตร และสอดคล+องกับระดับของ
หลักสูตร  
     4. หัวข+อวิทยานิพนธ.ระดับปริญญาเอก มีความซับซ+อนและลึกซ้ึงและให+องค.ความรู+ใหม�มากกว�าระดับปริญญาโท 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       หลักสูตรต+องให+ความสําคัญกับการวางระบบผู+สอนในแต�ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู+ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญใน วิชาท่ีสอน และเป<นความรู+ท่ีทันสมัยของอาจารย.ท่ีมอบหมายให+สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให+นักศึกษาได+รับความรู+
ประสบการณ.และได+รับ การพัฒนาความสามารถจากผู+รู+จริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต+องให+ความสําคัญกับการ
กําหนดหัวข+อวิทยานิพนธ. การกําหนดอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.การค+นคว+าอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวข+อวิทยานิพนธ.การ
ค+นคว+าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให+นักศึกษาได+รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.การค+นคว+าอิสระต+องสามารถ ให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ.การค+นคว+าอิสระต้ังแต�กระบวนการพัฒนาหัวข+อจนถึง
การทําวิทยานิพนธ.การค+นคว+าอิสระ การสอบป̂องกัน และการเผยแพร�ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา  
      กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต+องเน+นการพัฒนานักศึกษาให+มีความรู+ตามโครงสร+างหลักสูตรท่ี
กําหนด และได+รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู+ด+วย ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส�วนร�วม ความสามารถใน
การใช+เทคโนโลยีความสามารถ ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม�ต+องใช+สื่อเทคโนโลยีและทําให+นักศึกษา
เรียนรู+ได+ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได+ ผู+สอนมีหน+าท่ีเป<นผู+อํานวยความสะดวกให+เกิดการเรียนรู+และสนับสนุนการเรียนรู+
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน+นการวิจัยเป<นฐาน การเรียนแบบใช+ปJญหาเป<นฐาน เป<นต+น  
       
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน อย�างน+อยให+ครอบคลุม 
ประเด็นต�อไปนี้ 
      - การกําหนดผู+สอน  
      - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู+ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน  
      - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      - การควบคุมหัวข+อวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให+สอดคล+องกับสาขาวิชาและ ความก+าวหน+า
ของศาสตร. 
      - การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญ สอดคล+องหรือ
สัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.  
     - การช�วยเหลือกํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระ และการตีพิมพ.ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
      ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให� 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต�างของผู�เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป(นสําคัญ 
ก�อให�เกิด ผลการเรียนรู�บรรลุตามเปqาหมาย 
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เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ  
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิด  
  ในการ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ ม ี
  กลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/    
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป<น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน • 
มีการประเมิน  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนากระบวนการ  
  จากผลการประเมิน • 
มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็นชัดเจน  
  เป<นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏบัิติท่ี 
  ดี โดยมีหลักฐาน  
เชิงประจักษ.ยืนยัน   
 และกรรมการ  
 ผู+ตรวจประเมิน 
สามารถให+เหตผุล  
 อธิบายการเป<น  
 แนวปฏิบัติท่ีดีได+  
 ชัดเจน  

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2  
การวางระบบผู�สอน  
     1. ผู+สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรู+และความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณ. ทํางาน ผลงานวิชาการของผู+สอน)  
     2. หลักสูตรกําหนดผู+สอนให+นักศึกษาได+เรียนจากผู+สอนท่ีมีความชํานาญหลากหลายเพ่ือให+มีโอกาสได+รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิด จากผู+สอนหลากหลายความรู+และประสบการณ. (ในแต�ละหลักสูตรนักศึกษาควรได+เรียนกับอาจารย.
ผู+สอนคนเดิมไม�เกิน 3 วิชา)  
     3. มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย.ให+ทันสมัยในด+านเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  
     4. การกํากับให+อาจารย.ทุกคนต+องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และ
มีการกํากับ ให+ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  
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     5. นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต+องได+รับการสอนจากอาจารย.ท่ีมีคุณสมบัติท่ี
คุณภาพ มาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ.กับอาจารย.ผู+สอน/อาจารย.ท่ีปรึกษาเท�าเทียมกัน  
     6. หากมีการกําหนดให+มี TA, RA ช�วยสอน ต+องได+รับการฝeกอบรมการให+คําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาให+มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช�วยเหลือนักศึกษาอย�างเหมาะสม  
 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. หลักสูตรต+องมีอาจารย.เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอมีคุณสมบัติด+านความรู+ประสบการณ.เวลาในการให+คําปรึกษาและ
การพัฒนานักศึกษา  
     2. การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ./สารนิพนธ.คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย.ท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวข+อ
วิทยานิพนธ.ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู+และความเชี่ยวชาญในหัวข+อวิจัยท่ีจะควบคุมการทําวิทยานิพนธ.ของนักศึกษาและ
เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  
     3. มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาต�ออาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.เป<นไปตามหลักเกณฑ.ท่ีสกอ. กําหนด  
     4. มีการกํากับให+อาจารย.พิเศษท่ีมาทําหน+าท่ีอาจารย.ท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย�างต�อเนื่อง  
กระบวนการเรียนการสอน  
     1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ�มเรียนให+ได+มาตรฐานเดียวกัน       
     2. การส�งเสริมให+อาจารย.ใช+วิธีการสอนใหม�ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู+ของนักศึกษา  
      3. การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน+นทฤษฎีและการปฏิบัติการเรียนรู+จากผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู+ประกอบการ
การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
     4. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร+อมทางการเรียนแก�นักศึกษา (เช�น ความรู+พ้ืนฐานท่ีจําเป<นต+องมีก�อนเข+าโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
     5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว�างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ.การเรียนรู+/การทํางาน/การ
ประกอบอาชีพ  
     6. การส�งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอ้ือต�อการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟJงอ�าน 
เขียน ทักษะ ICT ทักษะ การแก+ปJญหาฯลฯ) ด+วยวิธีการหลายช�องทาง เช�น การส�งเสริมการเรียนรู+ด+วยเทคโนโลยีสื่อสาร 
(เครือข�ายทางสังคม online learning)  
     7. การเตรียมความพร+อมด+านการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช�วยเหลือด+านการหางานทํา/การเผยแพร�ผลงาน)  
     8. การสอนแบบเน+นการปฏิบัติการเรียนรู+จากผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู+ประกอบการ การศึกษาดูงาน   
     9. มีการควบคุมมาตรฐานของแหล�งฝeกประสบการณ.วิชาชีพ  
     10. การใช+สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส�งเสริมความรู+และทักษะการเรียนรู+ท่ีมีประสิทธิภาพเช�น online learning  
     11. การส�งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย. (ประเมินจากจํานวนอาจารย.ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน)  
     12. มีการประเมินการสอนของอาจารย.และนําผลมาใช+ในการส�งเสริมพัฒนาความสามารถด+านการสอนของอาจารย.  
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     13. อาจารย.อาวุโส หรืออาจารย.ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด�น มีการถ�ายทอดประสบการณ.สู�อาจารย.ในสาขา/หลักสูตร  
     14. การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข+ามามีส�วนร�วมในการจัดการเรียนการสอนและส�งผลต�อการเรียนรู+ของ
นักศึกษา  
     2. การนํากระบวนการวิจัยมาใช+ในการเรียนการสอนและส�งผลต�อการเรียนรู+ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปJญญาท+องถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส�งผลต�อการเรียนรู+ของนักศึกษา  
     3. การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ+ามี)  
     4. ระบบการกํากับติดตามความก+าวหน+าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารย.ท่ีปรึกษา (ถ+ามี)  
     5. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะให+นักศึกษาเข+าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
     6. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส�วนร�วมของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. การส�งเสริมให+อาจารย.ใช+วิธีการสอนใหม�ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู+ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเน+นปJญหาเป<น
ฐาน การสอนโดยใช+การวิจัยเป<นฐาน  
     2. มีระบบกํากับการทํางานของอาจารย.ผู+สอนท่ีเอ้ือประโยชน.ต�อนักศึกษาเต็มท่ี ให+ความสําคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ อาจารย.ในการให+คําปรึกษาแก�นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย.  
     3. มีระบบการกํากับติดตามความก+าวหน+าในการทําวิทยานิพนธ./สาระนิพนธ.ของนักศึกษา เพ่ือให+นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาได+ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
     4. หัวข+องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล+องหรือสัมพันธ.กับความเชี่ยวชาญของอาจารย.ท่ีปรึกษา  
     5. มีระบบและมีการติดตามความก+าวหน+าของการทําวิทยานิพนธ.ของนักศึกษาแต�ละคนอย�างน+อยหนึ่งครั้งต�อภาค
การศึกษา  
     6. มีฐานข+อมูลงานวิจัยออนไลน.ท่ีเก่ียวข+องและนักศึกษาสามารถเข+าใช+งานได+อย�างสะดวก  
     7. มีการให+ความรู+และระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพ.เผยแพร�ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข+อมูลท่ี สกอ. 
รับรอง และ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
     8. มีการให+ความรู+เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปJญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปJญหาของวารสารท่ีไม�มีคุณภาพ  
     9. การชี้แนะแหล�งทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ.และส�งเสริมให+นักศึกษาจัดทําข+อเสนอโครงการท่ีมีโอกาสได+รับทุน
สนับสนุน  
     10. การสร+างเครือข�ายระหว�างสถาบันภายในประเทศและต�างประเทศ มีVisiting Professors ท่ีมาช�วยสอนหรือให+
ประสบการณ.แก�นักศึกษา และการส�งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในต�างประเทศ       
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
      การประเมินนักศึกษามีจุดมุ�งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให+ข+อมูลสารสนเทศท่ีเป<นประโยชน.ต�อ
การ ปรับปรุงการเรียนการสอนของผู+สอน และนําไปสู�การพัฒนาการเรียนรู+ของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินท่ีทําให+ นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป<น และมีการนําผลการประเมินไปใช+ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเอง
ใหม� จนเกิดการเรียนรู+ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ.การเรียนรู+ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส�วนใหญ�จะใช+เพ่ือจุดมุ�งหมายประการหลัง คือ เน+นการได+
ข+อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู+ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส�งเสริมให+มีการประเมินเพ่ือจุดมุ�งหมาย
สองประการแรกด+วย ท้ังนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินต+องให+ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ.การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให+เกรดท่ีสะท+อนผลการเรียนรู+ได+อย�างเหมาะสม มีการกํากับให+มีการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช+วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให+ผลการประเมินท่ีสะท+อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห�งความเป<นจริง (real world) และมีวิธีการให+ข+อมูลป̂อนกลับ (feedback) ท่ีทําให+
นักศึกษาสามารถแก+ไขจุดอ�อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได+ให+ผลการประเมินท่ีสะท+อนระดับ ความสามารถท่ีแท+จริงของ
นักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต+องให+ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ. การค+นคว+าอิสระท่ีมี
คุณภาพด+วย  
     ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ครอบคลุม 
ประเด็นต�อไปนี้  
     - การประเมินผลการเรียนรู+ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  
     - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษา  
     - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
     - การประเมินวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
      ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีสะท�อน 
สภาพจริงด�วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได� ให�ข�อมูลท่ีช�วยให�ผู�สอนและผู�เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการ เรียนการสอนต�อไป       
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เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ  
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิด  
  ในการ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ ม ี
  กลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/    
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป<น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน • 
มีการประเมิน  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนากระบวนการ  
  จากผลการประเมิน • 
มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็นชัดเจน  
  เป<นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏบัิติท่ี 
  ดี โดยมีหลักฐาน  
 เชิงประจักษ.ยืนยัน   
 และกรรมการ  
 ผู+ตรวจประเมิน 
 สามารถให+เหตุผล 
 อธิบายการเป<นแนว 
 ปฏิบัติท่ีดไีด+ชัดเจน  

 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3  
     1. การกําหนดเกณฑ.การประเมินให+นักศึกษามีส�วนร�วม  
     2. น้ําหนักขององค.ประกอบในการประเมินสอดคล+องกับจุดเน+นของรายวิชา (วิชาทฤษฎีปฏิบัติสัมมนา ฯลฯ)  
     3. การประเมินผลการเรียนรู+ของโดยใช+การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช�น ข+อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ+าน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล�า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ เครื่องมือ ประเมินสะท+อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  
     4. การกํากับให+มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ.การเรียนรู+   
     5. การวิเคราะห./ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช+ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ. 
ข+อสอบ ปรับปรุง ข+อสอบ สร+างข+อสอบใหม�ๆ เสมอ มีคลังข+อสอบ ข+อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู+และการ
คิดข้ันสูงได+เครื่องมือ ประเมินสะท+อนความสามารถในการปฏิบัติงานได+จริงในโลกแห�งการทํางาน)  
     6. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ�มเรียนให+ได+มาตรฐานเดียวกัน  
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     7. การตัดเกรดและแจ+งให+นักศึกษารับรู+ชัดเจน (กําหนดเกณฑ.การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล+องกับท่ีเกณฑ.ท่ี
นักศึกษามีส�วนร�วมหรือรับรู+ร�วมกันต้ังแต�แรก มีข+อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช+ในการการตัดเกรดชัดเจน          
การกระจายของเกรด สะท+อนความสามารถท่ีแท+จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  
     8. การส�งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
     9. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     10. การกําหนดเกณฑ.การประเมินชัดเจน มีตัวบ�งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ.และการสอบป̂องกันชัดเจน  
     11. ข+อมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร�งใส ตรวจสอบ และสะท+อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ.สารนิพนธ.ได+  
     12. วิทยานิพนธ.ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะท+อนความคิดริเริ่ม ร�วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยท่ี
เหมาะสม เป<นตัวอย�างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร�ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป<นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรอง
โดย สกอ. 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
      ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร+อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข+อ 7 ท่ีหลักสูตรแต�ละหลักสูตรดําเนินงานได+ในแต�ละป�
การศึกษา อาจารย.ประจําหลักสูตรจะเป<นผู+รายงานผลการดําเนินงานประจําป� ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)  

เกณฑ.การประเมิน :  
     มีการดําเนินงานน+อยกว�าร+อยละ 80 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป� มีค�าคะแนน = 0  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 80 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป� มีค�าคะแนน = 3.50  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป� มีค�าคะแนน = 4.00  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป� มีค�าคะแนน = 4.50  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ�งช+การด  ี  ําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป� มีค�าคะแนน = 4.75  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 100 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป� มีค�าคะแนน = 5 
สูตรการคํานวณ :  
     1. คํานวณค�าร+อยละผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 
     2. นําค�าร+อยละจากข+อ 1 มาเทียบคะแนนตามเกณฑ.การประเมิน 
 
 
 
 
 

จํานวนตัวบ�งชีผ้ลการดาํเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

ที่ดําเนนิการได+จริง 

จํานวนตัวบ�งชีผ้ลการดาํเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห�งชาติที ่

ต+องดําเนนิงานในป�การศึกษานั้น  ๆ

× 100 
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หมายเหตุ 
       คณะกรรมการการอุดมศึกษาได+มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ได+กําหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติเพ่ิมเติมไว+ ดังนี้  
       ข+อ 2 ระบุว�า “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํา�รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ.ภาคสนาม   
(ถ+ามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ.ภาคสนาม (ถ+ามี) และรายงานผลการ    
ดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บข+อมูลรายละเอียดตามแนวทาง
ของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข+อรายละเอียดให+เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได+ ท้ังนี้ ให+คํานึงถึงเจตนารมณ.ของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”  
       ข+อ 3 ระบุว�า “ให+ถือว�า ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบ�งชี้ เป<นเพียงแนวทาง
เท�านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได+เอง ซ่ึงแต�ละหลักสูตรมี
อิสระในการกําหนดตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีใช+ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป�ท่ีระบุไว+
ในหมวด 1-6 ของแต�ละหลักสูตรตามบริบทและวัตถุประสงค.ในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ต+องได+รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาในระหว�างท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไม�สามารถเสนอขอปรับตัวบ�งชี้ใหม�ได+แล+วเสร็จ ให+ใช+ตัวบ�งชี้เดิมก�อน
ได+ หรือหากหลักสูตรใด มีความประสงค.กําหนดตัวบ�งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได+ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ�งชี้ใหม�    
ให+นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต�อไป” 
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องค.ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู�  
 
 ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต+องมีปJจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ซ่ึง
ประกอบด+วย ความพร+อมทางกายภาพ ความพร+อมด+านอุปกรณ.ความพร+อมด+านเทคโนโลยีความพร+อมด+านการ
ให+บริการ เช�น ห+องเรียน ห+องปฏิบัติการ ห+องทําวิจัย อุปกรณ.การเรียนการสอน ห+องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร. Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีส�งเสริมสนับสนุนให+นักศึกษาสามารถเรียนรู+ได+อย�างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ
โดยพิจารณาร�วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย.  
 
 องค.ประกอบด+านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+จะพิจารณาได+จาก  
 
 ตัวบ�งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
      ความพร+อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได+แก�ความพร+อมทางกายภาพ เช�น ห+องเรียน 
ห+องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร+อมของอุปกรณ. เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ี
เอ้ือต�อการเรียนรู+เช�น อุปกรณ.การเรียนการสอน ห+องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ. วารสาร ฐานข+อมูลเพ่ือการสืบค+น แหล�ง
เรียนรู+สื่ออิเล็กทรอนิกส.ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล�านี้ต+องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร+อมใช+งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย.  
      ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน อย�างน+อยให+ครอบคลุม 
ประเด็นต�อไปนี้ 
      - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส�วนร�วมของอาจารย.ประจําหลักสูตรเพ่ือให+มีสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู+  
      - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอน  
      - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย.ต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+   
       ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะท�อน
การจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีจําเป(นต�อการเรียนการสอน และส�งผลให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�อย�างมี
ประสิทธิผล   
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
• ไม�มรีะบบ  
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิด  
  ในการ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ ม ี
  กลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/    
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัติ/ ดําเนินงาน  
• มีการประเมิน  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนากระบวนการ  
  จากผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็นชัดเจน  
  เป<นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิง
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ชัดเจนเป<นรปูธรรม 
 
 
 
 

ประจักษ.ยืนยัน และ
กรรมการผู+ตรวจประเมิน 
สามารถให+เหตุผลอธิบาย
การเป<นแนวปฏิบัติท่ีดีได+
ชัดเจน 

 
 

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ�งช้ีท่ี 6.1  
      ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู+  
     1. การเตรียมความพร+อมทางกายภาพ (ห+องเรียน ห+องปฏิบติัการ สภาพแวดล+อมด+านการเรยีนรู+)  
     2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนนุทางการศึกษา เช�น ห+องสมุด ฐานข+อมูลทรัพยากรการเรียนรู+
วารสารวิชาการเพ่ือ การสืบค+น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
     3. การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย.ได+พบปะ สังสรรค.แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร�วมกัน  
     4. มีบริการคอมพิวเตอร.อินเทอร.เน็ตความเร็วสูง  
     5. สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู+แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย.และนักศึกษาสามารถ
ติดต�อสื่อสารได+ ใกล+ชิด  
 
     บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. การเปYดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการต�อเม่ือสถาบันมีความพร+อมและกําหนดความคาดหวังสูงกว�า
ข+อกําหนดใน หลักสูตรปริญญาตรีท่ีเป<นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู+และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ โดยเฉพาะ
แหล�งข+อมูลสารสนเทศ เพ่ือการสืบค+นและการเรียนรู+ต+องมีมากกว�าข+อกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี  
     2. มีการจัดสรรงบประมาณให+นักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 
     3. มีห+องทํางานวิจัย (ซ่ึงไม�ใช�ห+องเรียน) เพ่ือให+นักศึกษาเข+าใช+ได+สะดวกในการทําวิจัย  
     4. มีอุปกรณ.และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเป<นและเหมาะสมในการทําวิจัย 
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บทที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

  
 ประกอบด+วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ�งชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ จํานวนรวม 
13 ตัวบ�งชี้ดังนี้ 

องค.ประกอบการประกนัคุณภาพ 
ระดับคณะ 

 ตัวบ�งชี้ เกณฑ.พิจารณา 

1. การผลติบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค�าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลกัสูตรท่ี
คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ 
  ปริญญาเอก 

ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมคุีณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวน
อาจารย.ประจํา 

สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลา เทียบเท�าต�อ
จํานวนอาจารย.ประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

2.การวิจยั 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจย ั
และงานสร+างสรรค. 

เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร+างสรรค. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน สร+างสรรค.ท้ัง
ภายในและภายนอกต�อจํานวนอาจารย. ประจํา
และนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย. ประจําและ 
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต�ออาจารย.
ประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม  

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ.มาตรฐาน 7 ข+อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม 
ผลลัพธ.ท่ีตามพันธกิจ กลุ�มสถาบันและเอกลกัษณ. 
ของคณะ 

เกณฑ.มาตรฐาน 7 ข+อ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 
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องค.ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

  พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให+
ผู+เรียนมีความรู+ใน วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปJจจุบันใช+
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู+ท่ี เน+นผู+เรียนเป<นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล�าวจึงเก่ียวข+องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต�การกําหนด ปJจจัยนําเข+าท่ีได+มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด+วย
การมีอาจารย.ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ บริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัย
หลักการร�วมมือรวมพลังของทุกฝ|ายท่ีเก่ียวข+องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน   

 ตัวบ�งชี้จํานวน 9 ตัวบ�งชี้คือ  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย.ประจํา 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
        ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะท+อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

        
เกณฑ.การประเมิน : 
      ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ :    
                      
               คะแนนท่ีได+ = 
 
 
หมายเหตุ :   
- หลักสูตรท่ีได+รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม�ต+องนํา
คะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ�งชี้นี้ แต�ต+องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ�งชี้นี้ให+
ครบถ+วน  
- ในการคํานวณค�าคะแนน หากหลักสูตรใช+ระบบอ่ืนท่ีไม�ใช�ของ สกอ. ไม�ต+องนํามาคํานวณ ท้ังตัวต้ังตัวหาร  
- ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน (แม+ว�าจะเป<นหลักสูตรท่ีขอปYดดําเนินการแล+วแต�ยังมีนักศึกษาคงค+างอยู�) ให+นํามา
คํานวณด+วยท้ังตัวต้ังและตัวหาร โดยใช+เฉพาะตัวบ�งชี้ท่ีเก่ียวข+องเท�านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

    จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปmจจัยนําเช�า 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
        การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป<นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต+องการบุคลากรท่ีมีความรู+ความสามารถ และความลุ�มลึก
ทาง วิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการและ
การพัฒนา องค.ความรู+ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย.ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง หรือสัมพันธ.กับหลักสูตรท่ีเปYดสอน
ในสัดส�วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน+นของหลักสูตร 
 

เกณฑ.การประเมิน : 
       โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป<นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 

เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป  
 

เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ :    
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
                      
               
 
 

2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
    คะแนนท่ีได+ =     
 
 

 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   

         จํานวนอาจารย.ประจําคณะท้ังหมด 
× 100 

          ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก          

ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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หมายเหตุ :  
      1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได+รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ.การพิจารณาคุณวุฒิของ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให+มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป�การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใช+ 
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท�าคุณวุฒิปริญญาเอกได+สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�า ท้ังนี้ต+องได+รับความ  
เห็นชอบจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     2. การนับจํานวนอาจารย.ประจํา ให+นับตามป�การศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ ในกรณีท่ีมีอาจารย.
บรรจุใหม�ให+คํานวณตามเกณฑ.อาจารย.ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปmจจัยนําเช�า 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
        สถาบันอุดมศึกษาถือเป<นขุมปJญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต+องส�งเสริมให+อาจารย.ในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค.ความรู+ในศาสตร.สาขาวิชาต�างๆ อย�างต�อเนื่อง เพ่ือนําไปใช+ในการเรียนการสอน 
รวมท้ังการแก+ไขปJญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป<นสิ่งสะท+อนการปฏิบัติงานดังกล�าวของอาจารย.
ตามพันธกิจ 

 

เกณฑ.การประเมิน : 
       โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป<นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
  
เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย.รวมกันท่ี
กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป 
 

เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย.รวมกันท่ี
กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ :    
  1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 
                      
               
 
 
 2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
          คะแนนท่ีได+ =      
 
 

  จํานวนอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ                          

             จํานวนอาจารย.ประจาํคณะท้ังหมด 

× 100 

          ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ          

            ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ 

                          ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย.ประจํา 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปmจจัยนําเช�า 
 

คําอธิบาย :  
      ปJจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส�วนของนักศึกษาต�ออาจารย.ท่ีจะต+อง 
สอดคล+องกับศาสตร.ในแต�ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยงไปสู�การวางแผนต�างๆ เช�น การ
วางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย. เป̂าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อ
จํานวนอาจารย.ท่ีประจําปฏิบัติงานจริงไม�เกินจํานวนเหมาะสม 
 

เกณฑ.การประเมิน : 
       ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจําน+อยกว�าหรือเทียบเท�ากับเกณฑ.มาตรฐานกําหนดเป<น 5 คะแนน 
       ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจํามากกว�าเกณฑ.มาตรฐานให+ คํานวณหาค�าความแตกต�างระหว�าง
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจํากับเกณฑ.มาตรฐาน และนําค�าความแตกต�างมาพิจารณาดังนี้ 
       ค�าความแตกต�างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อาจารย.ประจําท่ีสูงกว�าเกณฑ.มาตรฐานต้ังแต�ร+อยละ 20 กําหนดเป<น
คะแนน 0 
       ค�าความแตกต�างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจําท่ีสูงกว�าเกณฑ.มาตรฐานต้ังแต�ร+อยละ 0.01 และไม�เกิน
ร+อยละ 20 ให+นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ.ตามสูตรเพ่ือเป<นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า : 
    
      1. คํานวณค�าหน�วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว�างจํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน�วยกิตแต�ละรายวิชาท่ีเปYดสอนทุกรายวิชาตลอดป�การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล+วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้  
                            SCH        =     ∑ni ci  
                            เม่ือ ni      =     จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i  
                                  ci      =     จํานวนหน�วยกิตของวิชาท่ี i 

 
      2. คํานวณค�า FTES โดยใช+สูตรคํานวณดังนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  
เทียบเท�าต�อป� (FTES)  
 
 
 

                           Student Credit Hours (SCH) ทั้งป� 

จํานวนหน�วยกิตต�อป�การศึกษาตามเกณฑ.มาตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญานัน้  ๆ

  = 
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      การปรับจํานวนในระหว�างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให+มีการปรับค�าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให+เป<นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจํา 
 
นักศึกษาเต็มเวลาในหน�วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ  
2. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.กายภาพ  
3. กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 

=FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
=FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
=FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

 
สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจําแยกตามกลุ�มสาขา 

กลุ�มสาขา สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต�ออาจารย.ประจํา 

1. วิทยาศาสตร.สุขภาพ  
    - แพทยศาสตร. 
    - พยาบาลศาสตร. 

8:1 
4:1 
6:1 

2.วิทยาศาสตร.กายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร. 20:1 
4. สถาปJตยกรรมศาสตร.และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป|าไม+และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร. บัญชี การจัดการ การท�องเท่ียว เศรษฐศาสตร. 25:1 
7. นิติศาสตร. 50:1 
8. ครุศาสตร./ศึกษาศาสตร. 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร. วิจิตรศิลป�และประยุกต.ศิลป� 8:1 
10. สังคมศาสตร./มนุษยศาสตร.  25:1 

 

สูตรการคํานวณ:  
1) คํานวณหาค�าความแตกต�างจากเกณฑ.มาตรฐานและนํามาคิดเป<นค�าร+อยละ ตามสูตร 
 

  
   
 
 

สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต�อจํานวนอาจารย.ประจําท่ีเป<นจริง – สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวน           

                                                       อาจารย.ประจําตามเกณฑ.มาตรฐาน 

                                 สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต�อจํานวนอาจารย.ประจําตามเกณฑ.มาตรฐาน 

× 100 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
      คณะควรจัดบริการด+านต�างๆ ให+นักศึกษาและศิษย.เก�าในกิจกรรมท่ีเป<นประโยชน.กับนักศึกษา เพ่ือการดํารงชีวิตอย�างมี
ความสุข และคุ+มค�าในระหว�างการใช+ชีวิตในคณะ ต้ังแต�การให+คําปรึกษา ท้ังด+านวิชาการและการใช+ชีวิต จัดบริการข+อมูล
หน�วยงานท่ีให+บริการ เช�น ทุนกู+ยืมการศึกษา แหล�งทุนการศึกษาต�อ การบริการจัดหางาน แหล�งข+อมูลการฝeกประสบการณ.
วิชาชีพ การเตรียมความพร+อมเพ่ือการ ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข+อมูลข�าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป<น
แก�นักศึกษาและศิษย.เก�า โดยการให+บริการท้ังหมด ต+องให+ความสําคัญกับ การบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน.แก�
ผู+รับบริการอย�างแท+จริง 
 

เกณฑ.มาตรฐาน :  
     1. จัดบริการให+คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช+ชีวิตแก�นักศึกษาในคณะ  
     2. มีการให+ข+อมูลของหน�วยงานท่ีให+บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา  
     3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา  
     4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข+อ 1 - 3 ทุกข+อไม�ต่ํากว�า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5  
     5. นําผลการประเมินจากข+อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให+บริการและการให+ข+อมูล เพ่ือส�งให+ผลการประเมินสูงข้ึนหรือ
เป<นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
     6. ให+ข+อมูลและความรู+ท่ีเป<นประโยชน.ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย.เก�า 
 

เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข+อ 

มีการดําเนินการ   
6 ข+อ  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
      คณะต+องส�งเสริมให+มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�างๆ อย�างเหมาะสมและครบถ+วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองค.กรนักศึกษา เป<นกิจกรรมท่ีผู+เข+าร�วมจะมีโอกาสได+รับการพัฒนาสติปJญญา 
สังคม อารมณ. ร�างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล+องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.ท่ีประกอบด+วยมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู+ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ได+แก� (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู+ (3) ทักษะทางปJญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค. ท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องค.กรวิชาชีพได+กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล+องกับความต+องการของผู+ใช+บัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช+ใน
ชีวิตประจําวันเป<นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย�างยั่งยืน 
 

เกณฑ.มาตรฐาน :  
     1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให+นักศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม  
     2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให+ดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ให+ครบถ+วน ประกอบด+วย  
         (1) คุณธรรม จริยธรรม  
         (2) ความรู+  
         (3) ทักษะทางปJญญา  
         (4) ทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  
         (5) ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     3. จัดกิจกรรมให+ความรู+และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา  
     4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งต�อไป  
     5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
     6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ   

6 ข+อ 
 

 
 
องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
 สถาบันอุดมศึกษาแต�ละแห�งอาจมีจุดเน+นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต�างกันข้ึนกับสภาพแวดล+อมและความพร+อม 
ของแต�ละสถาบัน อย�างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป<นต+องมีพันธกิจนี้เป<นส�วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต+องมีระบบและกลไก ควบคุมให+สามารถดําเนินการในพันธกิจด+านนี้อย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน+น 
เฉพาะของแต�ละสถาบัน เพ่ือให+ได+ผลงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีเกิดประโยชน.การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชน.จําเป<นต+องมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต+องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรให+สามารถดําเนินการได+ตามแผน 2) คณาจารย.มีส�วนร�วมในการวิจัยอย�างเข+มแข็ง โดยบูรณา
การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด+านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน. 
สนองยุทธศาสตร.ของชาติและมีการเผยแพร�อย�างกว+างขวาง  
  
 ตัวบ�งชี้ จํานวน 3 ตัวบ�งชี้ คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค. 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

คําอธิบาย :  
      สถาบันอุดมศึกษาต+องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเป<น
ระบบและมีกลไกส�งเสริมสนับสนุนครบถ+วนเพ่ือให+สามารถดําเนินการได+ตามแผนท่ีกําหนดไว+ท้ังการสนับสนุนด+านการจัดหา
แหล�งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให+กับบุคลากร ส�งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก�อาจารย.และ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป<นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ.ท่ีเก่ียวข+องต�างๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร+างขวัญและกําลังใจแก�นักวิจัยอย�างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ+มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีนําไปใช+ประโยชน. 

เกณฑ.มาตรฐาน :  
     1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช+ประโยชน.ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
     2. สนับสนุนพันธกิจด+านการวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในประเด็นต�อไปนี้  
       - ห+องปฏิบัติการหรือห+องปฏิบัติงานสร+างสรรค. หรือหน�วยวิจัย หรือศูนย.เครื่องมือ หรือศูนย.ให+คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
       - ห+องสมุดหรือแหล�งค+นคว+าข+อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. 
       - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร+างสรรค. เช�น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห+องปฏิบัติการ 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร+างสรรค. การจัด
ให+มีศาสตราจารย.อาคันตุกะหรือศาสตราจารย.รับเชิญ (visiting professor)  
     3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป<นทุนวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
     4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ.ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย.และนักวิจัย มีการสร+างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย.และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ดีเด�น  
     6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ+มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีนําไปใช+ประโยชน. และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ   

6 ข+อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค. 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปmจจัยนําเข�า 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
      ปJจจัยสําคัญท่ีส�งเสริมสนับสนุนให+เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต+องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได+รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือ
สนับสนุนการทําวิจัยหรือ งานสร+างสรรค.อย�างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล+อมและจุดเน+นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุน
วิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีคณะได+รับจากแหล�งทุนภายนอกสถาบันยังเป<นตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด+านการวิจัย
ของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยู�ในกลุ�มท่ีเน+นการวิจัย 
เกณฑ.การประเมิน :  
     โดยการแปลงจํานวนเงินต�อจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัยประจําเป<นคะแนนระหว�าง 0-5 
     1. เกณฑ.เฉพาะคณะกลุ�ม ข และ ค2 จําแนกเป(น 3 กลุ�มสาขาวิชา 
 

     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5  
     = 60,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 

     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5  
     = 50,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 

    กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5  
     = 25,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
      
 

     2. กลุ�มเฉพาะคณะกลุ�ม ค1 และ ง จําแนกเป(น 3 กลุ�มสาขาวิชา  
    
     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5      
     = 220,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 

     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5      
     = 180,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
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     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5      
     = 100,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 
สูตรการคํานวณ :  
     1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวจิ�ยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันต�อจํานวนอาจารย.ประจํา และ
นักวิจัย 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =  
 
 
     2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
      คะแนนท่ีได+ =  
 
 
 
สรุปคะแนนท่ีได�ในระดับคณะ  
      คะแนนท่ีได+ในระดับคณะ = ค�าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได+ของทุกกลุ�มสาขาวิชาในคณะ 
 
 

หมายเหตุ :  
     1. จํานวนอาจารย.และนักวิจัยให�นับตามป8การศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม�นับรวมผู�ลาศึกษาต�อ  
     2. ให�นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในป8การศึกษาหรือป8งบประมาณหรือป8ปฏิทินนั้นๆ ไม�ใช�จํานวน
เงินท่ีเบิกจ�ายจริง  
     3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ�งสัดส�วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป<นหลักฐานจากแหล�งทุนหรือ หลักฐานจากการตกลง
ร�วมกันของสถาบันท่ีร�วมโครงการ ให+แบ�งสัดส�วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม�มีหลักฐานให+แบ�งเงินตามสัดส�วนผู+ร�วม
วิจัยของ แต�ละคณะ  
     4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได+ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย.
ประจําหรือนักวิจัย แต�ไม�สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม�ใช�นักวิจัยเป<นผู+ดําเนินการ 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 

           จํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัย 

   จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯ ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5  

× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
       ผลงานทางวิชาการเป<นข+อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจําและนักวิจัยได+สร+างสรรค.ข้ึนเพ่ือแสดงให+เห็น
ถึงความก+าวหน+าทางวิชาการและการพัฒนาองค.ความรู+อย�างต�อเนื่อง เป<นผลงานท่ีมีคุณค�า สมควรส�งเสริมให+มีการเผยแพร�
และ นําไปใช+ประโยชน.ท้ังเชิงวิชาการและการแข�งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู�ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการท่ี ตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข+อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย 
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได+รับการจด           
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป<นผลงานทางวิชาการ รับใช+สังคมท่ีผ�านการประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล+วผลงานวิจัยท่ี
หน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ ตําราหรือ หนังสือท่ีใช+ในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการพิจารณา
ตามเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้  
เกณฑ.การประเมิน :  
       โดยการแปลงค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและ นักวิจัยเป<นคะแนน 
ระหว�าง 0-5 เกณฑ.แบ�งกลุ�มตามสาขาวิชาดังนี้  
 

       1. เกณฑ.เฉพาะคณะกลุ�ม ข และ ค2  
 

       กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  
       ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และนักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป<น  
       คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 30 ข้ึนไป  
 

       กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ  
      ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และ นักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป<น  
      คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 30 ข้ึนไป  
 

      กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.  
      ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และนักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป<น  
      คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 20 ข้ึนไป 
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       1. เกณฑ.เฉพาะคณะกลุ�ม ค1 และ 1  
 

       กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี  
       ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และนักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป<น  
       คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป  
 

       กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ  
      ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และ นักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป<น  
      คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป  
 

      กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.  
      ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และนักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป<น  
      คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ :  
      1. คํานวณค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
            
 
 
   
 

   2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
      คะแนนท่ีได+ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ 

                   อาจารย.ประจําและนักวิจัย 

           จํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 

ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ                                    

อาจารย.ประจําและนักวิจัย 

ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ 

× 5 

× 100 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

  วชิาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

  วชิาการ ระดับ นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ  
  ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลกัเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง 
  วชิาการ สําหรบัการเผยแพร�ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน 
  อนุมัติและจัดทํา เป<นประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30  
  วันนับแต�วนัท่ีออกประกาศ - ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI  กลุ�มท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ 

  ท่ี ไม�อยู�ใน ฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย  
  หลักเกณฑ.การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
  แต� สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทําเป<นประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+ 
  ก.พ.อ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท  ี่ ออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือ 
  ตีพิมพ.ใน วารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติท่ี  
  ปรากฏใน ฐานข+อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการ  
  อุดมศึกษา ว�าด+วยหลักเกณฑ. การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง  
  วชิาการ พ.ศ.2556  
  - ผลงานได+รับการจดสิทธิบัตร 
  - ผลงานวิชาการรับใช+สังคมท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว 
  – ผลงานวจิัยท่ีหน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ  
  - ผลงานค+นพบพันธุ.พืช พันธุ.สตัว.ท่ีค+นพบใหม�และได+รับการจดทะเบียน  
  - ตําราหรือหนังสือท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว  
  – ตําราหรือหนังสือท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ.การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ แต�ไม�ได+ 
    นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

 

       การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป<นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และเม่ือ
ได+รับการตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป<นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.ได+ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค. ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. online 
0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

       ผลงานสร+างสรรค.ทุกชิ้นต+องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค.ประกอบไม�น+อยกว�า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด+วย 
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องค.ประกอบท่ี 3 
 

 การบริการวิชาการ การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป<นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให+บริการทางวิชาการแก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต�างๆ ตามความถนัดและในด+านท่ีสถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให+บริการทางวิชาการอาจให+เปล�า โดยไม�คิดค�าใช+จ�ายหรืออาจคิดค�าใช+จ�ายตามความเหมาะสม         
โดยให+บริการท้ังหน�วยงานภาครัฐและเอกชน หน�วยงานอิสระ หน�วยงาน สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว+าง รูปแบบ
การให+บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช�น การอนุญาตให+ใช+ประโยชน.ทรัพยากร ของสถาบัน เป<นแหล�งอ+างอิง
ทางวิชาการ ให+คําปรึกษา ให+การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต�างๆ หรือ        
เพ่ือชี้แนะสังคม การให+บริการทางวิชาการนอกจากเป<นการทําประโยชน.ให+สังคมแล+ว สถาบันยังได+รับประโยชน.ในด+าน
ต�างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู+และประสบการณ.ของอาจารย.อันจะนํามาสู�การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช+
ประโยชน.ทางด+านการจัดการ เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย.สร+างเครือข�ายกับ
หน�วยงานต�างๆ ซ่ึงเป<นแหล�งงานของนักศึกษา และเป<นการสร+างรายได+ของสถาบันจากการให+บริการทางวิชาการด+วย  
 
 ตัวบ�งชี้จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
       การบริการวิชาการเป<นภารกิจหลักอีกอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการในการให+บริการ 
วิชาการแก�สังคม โดยศึกษาความต+องการของกลุ�มเป̂าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป� ท้ังการบริการวิชาการท่ี
ทําให+เกิด รายได+และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือสร+างประโยชน.แก�ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการ
บริการวิชาการ และนํามา จัดทําเป<นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก�นักศึกษาให+มีประสบการณ.จากสภาพจริงและ
นํามาใช+ประโยชน.จนเกิดผลลัพธ.ท่ีสร+างความ พึงพอใจต�อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ.มาตรฐาน :  
      1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป�ท่ีสอดคล+องกับความต+องการของสังคมและกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จใน
ระดับแผน และโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
      2. โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช+ประโยชน.จากการบริการวิชาการเพ่ือให+เกิดผลต�อ
การพัฒนา นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
      3. โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข+อ 1 อย�างน+อยต+องมีโครงการท่ีบริการแบบให+เปล�า  
      4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข+อ 1 และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือพิจารณา  
      5. นําผลการประเมินตามข+อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให+บริการวิชาการสังคม  
      6. คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ  
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องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป<นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต+อง มีระบบและกลไกการดําเนินงานด+านนี้ให+เป<นไปอย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน+นเฉพาะท่ีแตกต�างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต�ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข+ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ��นฟู อนุรักษ.สืบสาน พัฒนา เผยแพร�ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร+างสรรค.ส�งเสริมภูมิปJญญาท+องถ่ินให+เป<นรากฐานการพัฒนาองค.ความรู+ท่ีดีข้ึน  
 

 ตัวบ�งชี้จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       สถาบันอุดมศึกษาต+องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร+าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ. ฟ��นฟูสืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิปJญญาท+องถ่ินตามจุดเน+นของสถาบันอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ.มาตรฐาน :  
     1. กําหนดผู+รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     2. จัดทําแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผน รวมท้ัง
จัดสรร งบประมาณเพ่ือให+สามารถดําเนินการได+ตามแผน  
     3. กํากับติดตามให+มีการดําเนินงานตามแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ท�วี�ดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     6. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน  
     7. กําหนดหรือสร+างมาตรฐานด+านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป<นท่ียอมรับในระดับชาติ 
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ข+อ  
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องค.ประกอบท่ี 5  
 

 การบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษาต+องให+ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทํา
หน+าท่ีในการกํากับ ดูแลการทํางานของ สถาบันให+มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต+องบริหารจัดการด+านต�างๆ 
ให+มีคุณภาพ เช�น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข+อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ โดยใช+หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 

 ตัวบ�งชี้ จํานวน 2 ตัวบ�งชี้คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และ  
        เอกลักษณ.ของคณะ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ.ด�านพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และเอกลักษณ.
ของคณะ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป<นต+องดําเนินงานผ�านคณะ ดังนั้น คณะต+องมีการ
พัฒนาแผนเพ่ือกําหนด ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให+สอดคล+องกับเป̂าหมาย และกลุ�มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารท้ังด+านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักให+บรรลุตามเป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ 
เกณฑ.มาตรฐาน :  
     1. พัฒนาแผนกลยุทธ.จากผลการวิเคราะห. SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน.ของคณะและสอดคล+องกับวิสัยทัศน.ของคณะ 
สถาบัน รวมท้ังสอดคล+องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ.ของคณะ และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ.ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําป� ตามกรอบเวลาเพ่ือให+บรรลุผลตามตัวบ�งชี้และเป̂าหมายของแผนกลยุทธ.และเสนอผู+บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
     2. ดําเนินการวิเคราะห.ข+อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด+วยต+นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วน ค�าใช+จ�ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย.บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห.ความคุ+มค�าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน  
     3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป<นผลจากการวิเคราะห.และระบุปJจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปJจจัยภายนอกหรือปJจจัย
ท่ีไม� สามารถควบคุมได+ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให+ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
     4. บริหารงานด+วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ+วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย�างชัดเจน  
     5. ค+นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู+ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู+มีประสบการณ.ตรง และแหล�งเรียนรู+อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู+ อย�างน+อยครอบคลุมพันธกิจด+านการผลิตบัณฑิตและด+านการวิจัย จัดเก็บอย�างเป<นระบบโดยเผยแพร�ออกมา
เป<นลายลักษณ.อักษร และนํามาปรับใช+ในการปฏิบัติงานจริง  
     6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
     7. ดําเนินงานด+านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล+องกับพันธกิจและ
พัฒนาการ ของคณะท่ีได+ปรับให+การดําเนินงานด+านการประกันคุณภาพเป<นส�วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด+วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ.การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข+อ  

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       บทบาทหน+าท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการดําเนินการต้ังแต�การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมิน จะมุ�งไปท่ีระบบการ
ประกันคุณภาพ การศึกษามากกว�าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให+สามารถส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานให+
เป<นไปตามท่ีกําหนด สะท+อนการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ 
เกณฑ.มาตรฐาน :  
      1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให+เป<นไปตามองค.ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  
      2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให+เป<นไปตามระบบท่ีกําหนดในข+อ 1 และรายงานผลการติดตามให+
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
      3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให+เกิดผลตามองค.ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  
      4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให+กรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา  
      5. นําผลการประเมินและข+อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให+มีคุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
      6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
เกณฑ.การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ  
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บทที่ 6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบนั 

 
 

ประกอบด+วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ�งชี้ท่ีดําเนินการในระดับสถาบัน  จํานวน
รวม 13 ตัวบ�งชี้ ดังนี ้
องค.ประกอบการ 

ประกันคุณภาพ ระดับ
สถาบัน 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ.พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ 
  ปริญญาเอก 

ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ 

ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ี 
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
และงานสร+างสรรค. 

เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร+างสรรค. คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน�วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย. ประจําและ
นักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน�วยงานวิจัย 

3.การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

4.การทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ.มาตรฐาน 7 ข+อ 

5.การบริหารจัดการ 
 
 
 
 

5.1 การบริหารของสถาบันเพือ่การกํากับติดตามผลลัพธ.
ตามพนัธกิจ กลุ�มสถาบันและเอกลักษณ.ของสถาบัน 

เกณฑ.มาตรฐาน 7 ข+อ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบกํากับการประเมินคุณภาพหลักสตูรและคณะ เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 
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องค.ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให+
ผู+เรียนมีความรู+ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปJจจุบันใช+หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู+ท่ีเน+นผู+เรียนเป<นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล�าวจึงเก่ียวข+องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน  เริ่มต้ังแต�การกําหนดปJจจัยนําเข+าท่ีได+มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด+วยการมี
อาจารย.ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการกาเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการ
ร�วมมือรวมพลังของทุกฝ|ายท่ีเก่ียวข+องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบ�งชี้ จํานวน 5 ตัวบ�งชี้ คือ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2  อาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3  อาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
        ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะท+อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

        
เกณฑ.การประเมิน : 
      ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ :    
                      
               คะแนนท่ีได+ = 
 
 
หมายเหตุ :  หลักสูตรท่ีได+รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไม�ต+องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ�งชี้นี้ แต�ต+องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ�งชี้
นี้ให+ครบถ+วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

  จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.2 อาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปmจจัยนําเช�า 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
        การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป<นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต+องการบุคลากรท่ีมีความรู+ความสามารถ และความลุ�มลึก
ทาง วิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการและ
การพัฒนา องค.ความรู+ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย.ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง หรือสัมพันธ.กับหลักสูตรท่ีเปYดสอน
ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม กับพันธกิจ หรือจุดเน+นของหลักสูตร 
 

เกณฑ.การประเมิน : 
       โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป<นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 

เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป  
เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ :    
        1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
                      
               
 
 
       2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
    คะแนนท่ีได+ =     
 
 

หมายเหตุ :  
      1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได+รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ.การพิจารณาคุณวุฒิของ กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ี
มีการปรับวุฒิการศึกษาให+มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป�การศึกษาน้ัน ท้ังน้ีอาจใช+ คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท�าคุณวุฒิปริญญาเอกได+
สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�า ท้ังน้ีต+องได+รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      2. การนับจํานวนอาจารย.ประจํา ให+นับตามป�การศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ ในกรณีท่ีมีอาจารย.บรรจุใหม�ให+คํานวณ
ตามเกณฑ.อาจารย.ประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัย 

จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   

         จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท้ังหมด 
× 100 

          ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก          

ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.3 อาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปmจจัยนําเช�า 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
        สถาบันอุดมศึกษาถือเป<นขุมปJญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต+องส�งเสริมให+อาจารย. ในสถาบัน
ทําการศึกษา วิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค.ความรู+ในศาสตร.สาขาวิชาต�างๆ อย�างต�อเนื่อง เพ่ือนําไปใช+ในการเรียนการสอน 
รวมท้ังการแก+ไข ปJญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป<นสิ่งสะท+อนการปฏิบัติงานดังกล�าวของอาจารย.
ตามพันธกิจ 

 

เกณฑ.การประเมิน : 
       โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป<นคะแนนระหว�าง 0 – 5 

  
เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย.รวมกัน  
ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป 
 

เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย.รวมกัน  
ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ :    
        1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 
                      
               
 
 
       2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                       
 
 คะแนนท่ีได+ =   
 
 

  จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ                           

             จํานวนอาจารย.ประจาํสถาบันท้ังหมด 
× 100 

          ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ          

ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 
× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
      สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด+านต�างๆให+นักศึกษาอย�างครบถ+วนต้ังแต�การให+คําปรึกษาท้ังด+านวิชาการและการใช+
ชีวิต จัดบริการข+อมูลหน�วยงานท่ีให+บริการ เช�น ทุนกู+ยืมการศึกษา แหล�งทุนการศึกษาต�อ การบริการจัดหางาน แหล�งข+อมูล
การฝeกประสบการณ.วิชาชีพ การเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข+อมูลข�าวสารความเคลื่อนไหวในและ
นอกสถาบันท่ีจําเป<นแก�นักศึกษาและศิษย.เก�า 
 

เกณฑ.มาตรฐาน : 
      1. จัดบริการให+คําปรึกษา แนะแนวด+านการใช+ชีวิต และการเข+าสู�อาชีพแก�นักศึกษาในสถาบัน 
      2. มีการให+ข+อมูลของหน�วยงานท่ีให+บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก� 
          นักศึกษา 
      3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
      4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข+อ 1-3 ทุกข+อไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
      5. นําผลการประเมินจากข+อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให+บริการและการให+ข+อมูล เพ่ือส�งให+ผลการประเมิน 
          สูงข้ึนหรือเป<นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
      6. ให+ข+อมูลและความรู+ท่ีเป<นประโยชน.แก�ศิษย.เก�า 
 

เกณฑ.การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข+อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
      สถาบันอุดมศึกษาต+องส�งเสริมให+มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�างๆ อย�างเหมาะสมและครบถ+วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองค.กรนักศึกษา เป<นกิจกรรมท่ีผู+เข+าร�วมจะมีโอกาสได+รับ
การพัฒนาสติปJญญา สังคม อารมณ. ร�างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล+องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค. 
 

เกณฑ.มาตรฐาน : 
      1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให+นักศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน 
         และการจัดกิจกรรม 
      2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให+ดําเนินกิจกรรมในประเภทต�อไปนี้ให+ครบถ+วน 
         - กิจกรรมส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
         - กิจกรรมกีฬา หรือการส�งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน. หรือรักษาสิ่งแวดล+อม 
         - กิจกรรมเสริมสร+างคุณธรรมและจริยธรรม 
         - กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
      3. จัดกิจกรรมให+ความรู+และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา 
      4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรมและนําผลการประเมิน 
         มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 
      5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนการจัดกิจรรมพัฒนานักศึกษา 
      6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ.การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ 
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องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแต�ละแห�งอาจมีจุดเน+นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต�างกันข้ึนกับสภาพแวดล+อมและความพร+อม 
ของแต�ละ สถาบัน อย�างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป<นต+องมีพันธกิจนี้เป<นส�วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต+องมีระบบและกลไก ควบคุมให+สามารถดําเนินการในพันธกิจด+านนี้อย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน+น 
เฉพาะของแต�ละสถาบัน เพ่ือให+ได+ผลงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีเกิดประโยชน.การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชน.จําเป<นต+องมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต+องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรให+สามารถดําเนินการได+ตามแผน 2) คณาจารย.มีส�วนร�วมในการวิจัยอย�างเข+มแข็ง โดยบูรณา
การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด+านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ  มีประโยชน.
สนองยุทธศาสตร.ของชาติและมีการเผยแพร�อย�างกว+างขวาง  
  
 ตัวบ�งชี้  จํานวน 3 ตัวบ�งชี้ คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค. 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
      สถาบันอุดมศึกษาต+องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง การดําเนินงานท่ีเป<น
ระบบและมี กลไกส�งเสริมสนับสนุนครบถ+วนเพ่ือให+สามารถดําเนินการได+ตามแผนท่ีกําหนดไว+ท้ังการสนับสนุนด+านการจัดหา
แหล�งทุนวิจัยและการ จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให+กับบุคลากร ส�งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก�อาจารย.และ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป<นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ.ท่ีเก่ียวข+องต�างๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร+างขวัญและกําลังใจแก�นักวิจัยอย�างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ+มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีนําไปใช+ประโยชน. 
 

เกณฑ.มาตรฐาน :  
     1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช+ประโยชน.ในการบริหารงานวิจัย และงานสร+างสรรค.  
     2. สนับสนุนพันธกิจด+านการวิจัยหรืองานสร+างสรรค.อย�างน+อยในประเด็นต�อไปนี้  
       - ห+องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. หรือหน�วยวิจัยหรืองานสร+างสรรค. หรือศูนย.เครื่องมือ หรือศูนย.ให+คําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย  
       - ห+องสมุดหรือแหล�งค+นคว+าข+อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. 
       - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห+องปฏิบัติการวิจัย 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร+างสรรค. การจัด
ให+มีศาสตราจารย. อาคันตุกะหรือศาสตราจารย.รับเชิญ (visiting professor)  
     3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป<นทุนวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
     4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ.ใน
วารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ.
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย.และนักวิจัย มีการสร+างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย. และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ดีเด�น  
     6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ+มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีนําไปใช+ประโยชน. และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
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เกณฑ.การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ 
 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค. 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปmจจัยนําเข�า 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบาย :  
      ปJจจัยท่ีสําคัญท่ีส�งเสริมสนับสนุนให+เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต+องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได+รับจากภายนอกสถาบัน
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร+างสรรค.อย�างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล+อมและจุดเน+นของสถาบัน 
       นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีสถาบันได+รับจากแหล�งทุนภายนอกยังเป<นตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง
ศักยภาพด+านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู�ในกลุ�มท่ีเน+นการวิจัย 
 

เกณฑ.การประเมิน : 
       คะแนนท่ีได+ในระดับสถาบัน เป<นค�าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน�วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได+ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 

            จํานวนคณะและหน�วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
      ผลงานทางวิชาการเป<นข+อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจําและนักวิจัยได+สร+างสรรค.ข้ึนเพ่ือแสดงให+เห็น
ถึงความก+าวหน+าทางวิชาการและการพัฒนาองค.ความรู+อย�างต�อเนื่อง เป<นผลงานท่ีมีคุณค�า สมควรส�งเสริมให+มีการเผยแพร�
และนําไปใช+ประโยชน.ท้ังเชิงวิชาการและการแข�งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู�ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข+อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได+รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป<นผลงานทางวิชาการรับใช+สังคมท่ีผ�านการประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล+ว ผลงานท่ีทําร�วมกับอุตสาหกรรมท่ีผ�าน
การประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล+ว ผลงานท่ีทําร�วมกับอุตสาหกรรมท่ีผ�านการประเมินดําแหน�งทางวิชาการแล+ว ตําราหรือ
หนังสือท่ีใช+ในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการพิจารณาตามเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ.การประเมิน : 
       คะแนนท่ีได+ในระดับสถาบัน เป<นค�าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย
ของทุกคณะและหน�วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได+ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวชิาการของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 

                     จํานวนคณะและหน�วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 
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องค.ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 
 การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป<นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให+บริการทาง
วิชาการแก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต�างๆ ตามความถนัดและในด+านท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให+บริการทางวิชาการอาจให+เปล�าโดยไม�คิดค�าใช+จ�ายหรืออาจคิดค�าใช+จ�ายตามความเหมาะสม โดยให+บริการท้ัง
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน หน�วยงานอิสระ หน�วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว+าง  รูปแบบการให+บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช�น การอนุญาตให+ใช+ประโยชน.ทรัพยากรของสถาบัน เป<นแหล�งอ+างอิงทางวิชาการ   
ให+คําปรึกษา ให+การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต�างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม    
การให+บริการทางวิชาการ นอกจากเป<นการทําประโยชน.ให+สังคมแล+ว สถาบันยังได+รับประโยชน.ในด+านต�างๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู+และประสบการณ.ของอาจารย.อันจะนํามาสู�การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช+ประโยชน.
ทางด+านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย. สร+างเครือข�ายกับหน�วยงาน
ต�างๆ ซ่ึงเป<นแหล�งงานของนักศึกษาและเป<นการสร+างรายได+ของสถาบันจากการให+บริการทางวิชาการด+วย 
 
 ตัวบ�งชี้  จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        การบริการวิชาการเป<นภารกิจหลักอีกอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการในการให+บริการ
วิชาการแก�สังคมโดยการศึกษาความต+องการของกลุ�มเป̂าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให+
เกิดรายได+และการบริการวิชาการสถาบันจัดทําเพ่ือสร+างประโยชน.แก�ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการ
บริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป<นแผนการใช+ประโยชน.จนเกิดผลลัพธ.ท่ีสร+างความพึงพอใจต�อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่อง
และยั่งยืน 
 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
       1. กําหนดชุมชนหรือองค.การเป̂าหมายของการให+บริการทางวิชาการแก�สังคมโดยมีความร�วมมือระหว�างคณะหรือ
หน�วยงานเทียบเท�า 
       2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส�วนร�วมจากชุมชนหรือองค.การเป̂าหมายท่ีกําหนดในข+อ 1 
       3. ชุมชนหรือองค.การเป̂าหมายได+รับการพัฒนาและมีความเข+มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
       4. ชุมชนหรือองค.การเป̂าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
       5. สถาบันสามารถสร+างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค.การเป̂าหมาย 
       6. ทุกคณะมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก�สังคมของสถาบันตามข+อ 2 โดยมีจํานวนอาจารย.
เข+าร�วมไม�น+อยกว�าร+อยละ 5 ของอาจารย.ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต+องมีอาจารย.มาจากทุกคณะ 
 

เกณฑ.การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ 
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องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป<นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต+องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด+านนี้ให+เป<นไปอย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน+นเฉพาะท่ีแตกต�างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต�ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข+ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ��นฟู อนุรักษ. สืบสาน พัฒนา เผยแพร�ศิลปะและวัฒนธรรม
ส�งเสริมภูมิปJญญาท+องถ่ินให+เป<นรากฐานการพัฒนาองค.ความรู+ท่ีดีข้ึน 
 

 ตัวบ�งชี้    จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ 
     ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        สถาบันอุดมศึกษาต+องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร+าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ. ฟ��นฟู สืบสานเผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิปJญญาท+องถ่ินตามจุดเน+นของสถาบันอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
       1. กําหนดผู+รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       2. จัดทําแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผน รวมท้ัง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให+สามารถให+ดําเนินการได+ตามแผน 
       3. กํากับติดตามให+มีการดําเนินงานตามแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       6. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
       7. กําหนดหรือสร+างมาตรฐานด+านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป<นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ.การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ข+อ 
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องค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต+องให+ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน+าท่ีในการกํากับดูแล
การทํางานของสถาบันให+มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต+องบริหารจัดการด+านต�างๆ ให+มีคุณภาพ เช�น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข+อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ โดยใช+หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 ตัวบ�งชี้  จํานวน  3 ตัวบ�งชี้ คือ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจกลุ�มสถาบัน  
         และเอกลักษณ.ของสถาบัน 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจกลุ�มสถาบัน และเอกลักษณ.
ของสถาบัน 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนะรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป<นต+องมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
การดําเนินงานของสถาบันให+สอดคล+องกับเป̂าหมายและกลุ�มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด+านบุคลากร การเงิน        
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให+บรรลุตามเป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ 

 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
       1. พัฒนาแผนกลยุทธ.จากผลการวิเคราะห. SWOT กับวิสัยทัศน.ของสถาบัน และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ.ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําป�ตามกรอบเวลาเพ่ือให+บรรลุตามตัวบ�งชี้และเป̂าหมายของแผนกลยุทธ. 
       2. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให+ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห.ข+อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด+วยต+นทุนต�อ
หน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วนค�าใช+จ�ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย. บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง   
เพ่ือวิเคราะห.ความคุ+มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 
       3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป<นผลจากการวิเคราะห.และระบุปJจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปJจจัยภายนอก หรือ
ปJจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได+ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให+ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
       4. บริหารงานด+วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ+วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย�างชัดเจน 
       5. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให+ทุกหน�วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู+ตามระบบ 
       6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
       7. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให+ทุกหน�วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด+านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด+วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ.การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข+อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ. 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะท+อนได+ว�าในแต�ละสถาบันได+มีการกํากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในแต�ละหลักสูตรของแต�ละคณะให+เป<นไปเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ.มาตรฐานท่ีเก่ียวข+องและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติรวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแต�ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู�ในระดับใด 

 
เกณฑ.การประเมิน : 
         คะแนนท่ีได+ =   
  
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
       คณะท่ีได+ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และ
มีการประเมินตามระบบดังกล�าว ไม�ต+องนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาคํานวณในตัวบ�งชี้นี้ แต�ต+องรายงานผลในตัว
บ�งชี้นี้ให+ครบถ+วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

                 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป8การศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        สถาบันมีหน+าท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการดําเนินการต้ังแต� การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมินจะมุ�งไปท่ี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�าการปะเมินคุณภาพ เพ่ือให+สามารถส�งเสริม สนับสนุนกํากับติดตามการ
ดําเนินงานให+เป<นไปตามท่ีกําหนด สะท+องการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ 

 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
       1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให+เป<นไปตามองค.ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
       2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให+เป<นไปตามระบบท่ีกําหนดในข+อ 1 และรายงานผลการติดตามให+
กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
       3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให+เกิดผลตามองค.ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
       4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ�านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบัน
เพ่ือพิจารณา 
       5. นําผลการประเมินจากข+อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให+มีคุณภาพดี
ข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
       6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ.การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ 
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บทที่ 7  แนวทางการวิเคราะห.และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต+องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให+เหมาะสมกับ
บริบทและวิสัยทัศน.ของสถาบัน โดยต+องพิจารณาเกณฑ.มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข+องในระดับชาติด+วย เพ่ือให+
เป<นไปตามเกณฑ.ข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุ�งสู�เป̂าหมาย จุดเน+น จุดเด�น หรือเอกลักษณ.ของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต+องประกอบด+วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพ่ือนํา
ข+อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล�างอย�าง
น+อยต+องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต+องควบคุมให+มีการดําเนินงานตามระบบ
คุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป<นระยะๆ โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอย�างชัดเจน เช�น            
มีผู+รับผิดชอบ/ผู+บริหาร/ผู+เก่ียวข+อง/ผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย มีส�วนร�วม เม่ือครบหนึ่งป�การศึกษาก็ต+องมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล�าว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในป�ถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก+าวหน+าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
อย�างน+อยหนึ่งครั้งในทุกสามป� และแจ+งผลให+สถานศึกษาทราบรวมท้ังเปYดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต�อสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เป<นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีประกาศไว+ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ได+กําหนดให+รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เป<นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซ+อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถ
รายงานผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส. 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคล+องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค.การมหาชน) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
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 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต�ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร 
 มีองค.ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค.ประกอบ ได+แก� 
  องค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
  องค.ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
  องค.ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
  องค.ประกอบท่ี 4 อาจารย. 
  องค.ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน 
  องค.ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
 
 องค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเป<นองค.ประกอบท่ีต+องดําเนินการให+เป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และเกณฑ.ต�างๆ ท่ีเก่ียวข+อง มี 1 ตัวบ�งชี้ จํานวนเกณฑ.
ข้ึนอยู�กับระดับปริญญา หมากผลการดําเนินงานไม�เป<นไปตามเกณฑ.ใดเกณฑ.หนึ่งถือว�าหลักสูตรนั้น “ไม�ได+มาตรฐาน” 
และมีค�าคะแนนเป<น “ศูนย.” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผ�านทุกเกณฑ.ถือว�าเป<นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 2-6 ดังแสดงตามภาพต�อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผลการประเมิน 

ผ�านองค.ประกอบท่ี 1 ไม�ผ�านองค.ประกอบท่ี 1 

ประเมินองค.ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป<นคะแนนเฉลี่ย 

ของตัวบ�งชี้องค.ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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                                   คะแนนรวมของตัวบ�งชี้ 13 ตัวบ�งชี้ 
คะแนนรวมเฉลี่ย  = 

                                                   13 
 
ซ่ึงจะแปลผลจะเป<นการอธิบายว�า 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0  หมายถึง  หลักสูตรไม�ได+มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0.01-5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป<นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 
       คุณภาพตามคะแนนท่ีได+ ดังนี้ 
     

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 น+อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 

 
 แม+ว�าหลักสูตรไม�ผ�านองค.ประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผู+รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน          
ต+องประเมินตัวบ�งชี้ขององค.ประกอบท่ี 2 ถึงองค.ประกอบท่ี 6 ด+วย เพ่ือให+ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง 
โดยการวิเคราะห.ในรายละเอียดของปJจจัยนําเข+า กระบวนการผลลัพธ. และรายองค.ประกอบ โดยไม�ต+องรายงานระดับ
คะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป<นการวิเคราะห.ในเชิงคุณภาพในองค.ประกอบท่ี 2 ถึงองค.ประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเด�น และจุดท่ี
ควรพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต�อไป แสดงดังตารางต�อไปนี้ 
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ตารางการวิเคราะห.คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค. 

ประกอบท่ี 
คะแนน
ผ�าน 

จํานวน
ตัวบ�งช้ี 

I P O 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน+อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ไม�ผ�านการประเมิน หลักสูตรไม�ได+มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ�ง
ชี้ใ

น 
อง

ค.ป
ระ

กอ
บที่

 
2 -

 6 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1, 

3.2,3.3 
- - 

  

4 3 4.1,4.2,
4.3 

- - 
  

5 4 
5.1 

5.2,5.3, 
5.4 

 
  

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 
หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ�งชีท่ี้ 3.3 และ 4.3 เป<นผลลัพธ.ของกระบวนการย�อย 
ตัวอย�างรายงานผลการวิเคราะห.จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค.ประกอบท่ี 2 – องค.ประกอบท่ี 6 
 
จุดเด�น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท+อนผลการดําเนินงานของผู+บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการบริหาร
จัดการของคณะด+วย โดยแสดงเป<นค�าเฉลี่ยในแต�ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห.แยกเป<นปJจจัยนําเข+า 
กระบวนการ และผลลัพธ.ด+วย เพ่ือให+ผู+บริหารคณะได+นําไปใช+เป<นข+อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห.ผลการประเมินระดับคณะ 

องค. 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบ�งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง  
                 เร�งด�วน  
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต�องปรับปรุง  
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช�  
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

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      

 
* ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 เป(นค�าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  

 คณะควรวิเคราะห.ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด�น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต�ละองค.ประกอบด+วยตามตัวอย�าง
ดังต�อไปนี้ 
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ตัวอย�างรายงานผลการวิเคราะห.จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค.ประกอบท่ี 1 – องค.ประกอบท่ี 5 
 
จุดเด�น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับสถาบัน 
 การประเมินระดับสถาบันจะสะท+อนผลการดําเนินงานของผู+บริหารสถาบัน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันด+วย โดยแสดงเป<นค�าเฉลี่ยในแต�ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห.แยกเป<นปJจจัยนําเข+า 
กระบวนการและผลลัพธ.ด+วย เพ่ือให+ผู+บริหารสถาบันได+นําไปใช+เป<นข+อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห.ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค. 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 

ตัว
บ�งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง  
                 เร�งด�วน  
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช� 3.51 
– 4.50  การดําเนินงานระดบัด ี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก 

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 3 - 5.1,5.3 5.2   

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      

 
* ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 เป(นค�าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  

*  ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 เป(นค�าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 

 สถาบันควรวิเคราะห.ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด�น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต�ละองค.ประกอบด+วยตาม
ตัวอย�างดังต�อไปนี้ 
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ตัวอย�างรายงานผลการวิเคราะห.จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค.ประกอบท่ี 1 – องค.ประกอบท่ี 5 
 
จุดเด�น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 
ระบบและกลไก 
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ระบบการรับและการแต�งตัง้อาจารย.ประจําหลักสูตรและบุคลากร
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ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย.และบุคลากร
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ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
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ระบบการส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
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ระบบการพัฒนาและออกแบบหลกัสตูร
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ระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ระบบการประเมินผู�เรียน
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ระบบการดําเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�
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ภาคผนวกท่ี 2 
แบบฟอร.มรายงานผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ป8การศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

*ใช�ตัวอักษร TH SarabunPSK  
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร................................... 

สาขาวิชา.................... 

(หลักสูตรใหม�/หลักสูตรปรับปรุง) 

พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ี สกอ.รับทราบ/ปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรใหม�) 

 

 

 

 

 

คณะ............................................. 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

วัน เดือน ป� ที่รายงาน 
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สารบัญ 
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บทสรุปผู�บริหาร 

 
 - ข+อมูลของหลักสูตรโดยสังเขป 

- ควรสรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 - ควรอธิบายผลการดําเนินงานในด+านผลของการนําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช+ปรับปรุง พัฒนา 
และบริหารจัดการบรรลุเป̂าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากําหนด และมีแนวโน+มท่ีดีในด+านผลของการนําผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช+ ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการบรรลุเป̂าหมายตามพันธกิจหลักของ
สถานศึกษากําหนด 
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*ประวัติความเป(นมาของหลักสูตร 
 ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ *ต�องกรอกประวัติความเป(นมาของหลักสูตร เพ่ือลงข�อมูลในระบบ Che QA Online 

 
สรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเอง  
 การประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร...............สาขาวิชา............. ประจําป�การศึกษา 2564        
ใช+ข+อมูลการดําเนินการระหว�าง วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 การประเมินคุณภาพภายในใช+
เกณฑ.การประเมินตามตัวบ�งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประกอบด+วย 6 
องค.ประกอบ 13 ตัวบ�งช้ี  
 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2564 ในภาพรวม 
อยู�ในระดบั “ ..... ” คะแนนเฉล่ีย .... พบว�า 
          1) ด+านปJจจัยนําเข+า อยู�ในระดบั.......     มีค�าเฉล่ียเท�ากบั  .......   
          2) ด+านกระบวนการ อยู�ในระดบั......     มีค�าเฉล่ียเท�ากบั   …… 
          3) ด+านผลผลิต  อยู�ในระดบั.......   มีค�าเฉล่ียเท�ากบั   …… 
      และเมื่อพิจารณาผลการประเมนิรายองค.ประกอบคุณภาพ พบว�า  
          องค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  ผลการประเมนิ    ผ�าน        
 องค.ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   อยู�ในระดบั......    มีค�าเฉล่ียเท�ากบั  ……..     
 องค.ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  อยู�ในระดบั......    มีค�าเฉล่ียเท�ากบั  ........      
 องค.ประกอบท่ี 4 อาจารย.  อยู�ในระดบั......   มีค�าเฉล่ียเท�ากบั  ........     
 องค.ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู+เรียน  
     อยู�ในระดบั......  มีค�าเฉล่ียเท�ากบั …….. 
 องค.ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู+ อยู�ในระดบัด ี  มีค�าเฉล่ียเท�ากบั …….. 
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* จุดเด�นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
* จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ *ต�องกรอกข�อมูลจุดเด�นและแนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรงุ เพ่ือลงข�อมูลในระบบ 
Che QA Online 
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ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป8การศึกษา 2563 

 
ข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บรรลุ/ไม�บรรลุ 

ภาพรวม 
   
องค.ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
   
องค.ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
   
องค.ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

   
องค.ประกอบที่ 4 อาจารย. 
   

องค.ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
   

องค.ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
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หมวดท่ี 1 ข�อมลูท่ัวไป 

 
รหัสหลักสูตร................................................................ 

ISCED 2013 …………………………………………………………… 

มคอ.2 ปmจจุบัน หมายเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 - ควรระบุอาจารย. ผู+ รั บผิ ดชอบ
หลั กสู ตรกรณี หลั กสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา 
- ควรระบุวันท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 
- ควรระบุวันท่ี สกอ./สภาวิชาชีพ 
รับทราบหลักสูตร 
- กรณีมีการปรับปรุง อาจารย.ประจํา
หลักสูตรควรระบุวันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและ สกอ.
รับทราบ 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ........................................................... 
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การกํากับให�เป(นไปตามมาตรฐาน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558) 
 

ระดับคะแนน ผ�าน ไม�ผ�าน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�)   

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)   

 
ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย. 

ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 
1. มีอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีกําหนดใน มคอ.2 จํานวน …… คน 
อาจารย.ประจําหลักสูตรใน มคอ. 2 กับท่ีเปลี่ยนแปลง ใน สมอ.08 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (สมอ. 08) 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

  

2. อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร ตาม มคอ.2 
� ไม�มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
� มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร และได+จัดทํารายงาน
การเปลี่ยนแปลงผ�านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและส�ง อว. เพ่ือ
รับทราบแล+ว และอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนเป<นอาจารย.ประจําในป�
การศึกษานี้ 
 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-1-1)  
(1.1-1-2)  
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2 คุณสมบัติอาจารย. 

ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร …………………….
สาขาวิชา……………………….. อาจารย.มีคุณวุฒิตรงสาขา จํานวน ……… คน 
และอาจารย.ท่ีมีคุณวุฒิสาขาสัมพันธ. จํานวน …… คน โดยอาจารย.
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู+ช�วย
ศาสตราจารย. มีคุณสมบัติเป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรตาม มคอ.2  
ท่ี สกอ. รับทราบแล+ว 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ. 08) 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบพงศ.  
สุขสม 
 

รป.ด. 
 
รป.ม. 
 
ศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร. 
รัฐประศาสน
ศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

 �  

2       

3       

4       
5       

6       

 

    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก.... .คน 
    - ผู+ช�วยศาสตราจารย. .............คน ,  รองศาสตราจารย. ...........คน  ,  
      ศาสตราจารย.  ...........คน 
    ซ่ึงเป<นคุณวุฒิท่ีตรงสาขาวิชา................. คน 
    หรือสัมพันธ.กับสาขาวิชา.....................  คน 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 1 รายการ
ใน 5 ป� ย+อนหลัง 
 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 
(สมอ. 08) 

ช่ือผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./เผยแพร�
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

วัน/
เดือน/
ป� ท่ี
ตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบาย
การศึกษาไทย
ของรัฐบาล 
คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร.น 
สาขามนุษย.ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 
2 หน+า 220-222 

พ.ค-
ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรัฐประหาร
ในประเทศไทย. 

เอกสารประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที 13 "วิถี
นวัตกรรมไทยการพัฒนา
งานวิจัย" ณ อาคารคณะ
ทันตแพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และสังคม
ศาตร. เล�มท่ี 2 หน+า 72-
86 

1-2 
ธ.ค 61 

3     
4     
5     
6     
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

3. อาจารย.มีประสบการณ. ในด+านการปฏิบัตกิาร จํานวน ................ คน จาก
อาจารย.ผู+รบัผิดชอบหลักสูตรท้ังหมดจํานวน...............คน 

 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  

ประสบการณ. ในด�านการปฏิบัติการ 

ตําแหน�งท่ี
ปฏิบัติงาน 

ฝ}ายหรือ
แผนกงาน 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน/
สังกัดงาน 

ป8ท่ีเร่ิม-
สิ้นสุดการ
ทํางาน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-2-1) 
(1.1-2-2) 
(1.1-2-3) 
 

3 คุณสมบัติอาจารย.ประจํา 
หลักสูตร 

1. อาจารย.ประจําหลักสูตร…………………….สาขาวิชา……………………….. อาจารย.มี
คุณวุฒิตรงสาขา จํานวน ……… คน และอาจารย.ท่ีมีคุณวุฒิสาขาสัมพันธ. จํานวน 
…... คน โดยอาจารย.ประจําหลักสูตร ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู+ช�วย
ศาสตราจารย. มีคุณสมบัติเป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานมาตรฐานหลักสูตรตาม 
มคอ.2  ท่ี สกอ. รับทราบแล+ว 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 175 

 

ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ตําแหน�ง

วิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ประจําหลกัสูตร (สมอ. 08) 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบพงศ.  สุข
สม 
 

รป.ด. 
รป.ม. 
ศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร. 
รัฐประศาสนศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

- �  

2       

3       

4       

5       

 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท.....คน 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก.....คน 
    - ผู+ช�วยศาสตราจารย. .............คน ,  รองศาสตราจารย. ...........คน  ,  
      ศาสตราจารย.  ...........คน 
    ซ่ึงเป<นคุณวุฒิท่ีตรงสาขาวิชา................. คน 
    หรือสัมพันธ.กับสาขาวิชา.....................  คน 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. อาจารย.ประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 1 รายการใน 5 
ป� ย+อนหลัง 
 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 
(สมอ. 08) 

ช่ือผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./เผยแพร�
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ 

วัน/
เดือน/
ป� ท่ี
ตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบาย
การศึกษาไทย
ของรัฐบาล 
คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร.น 
สาขามนุษย.ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 
2 หน+า 220-222 

พ.ค-
ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรัฐประหาร
ในประเทศไทย. 

เอกสารประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที 13 "วิถี
นวัตกรรมไทยการพัฒนา
งานวิจัย" ณ อาคารคณะ
ทันตแพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และสังคม
ศาตร. เล�มท่ี 2 หน+า 72-
86 

1-2 
ธ.ค 61 

3     
4     
5     
6     

 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-3-1) 
(1.1-3-2) 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
4 คุณสมบัติอาจารย.ผู+สอน 1. อาจารย.ผู+สอนท่ีเป<นอาจารย.ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรอืเทียบเท�า หรือ

ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู+ช�วยศาสตราจารย. มีคุณสมบัติเป<นไปตาม
เกณฑ.มาตรฐานมาตรฐานหลักสูตรตาม มคอ.2  ท่ี สกอ. รับทราบแล+ว 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ตําแหน�ง

วิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ผู�สอน (อาจารย.ประจํา) 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบพงศ.   
สุขสม 
 

รป.ด. 
รป.ม. 
ศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร. 
รัฐประศาสนศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

- �  

2       

3       

4       

5       

 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท.... .คน 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก.... .คน 
    - ผู+ช�วยศาสตราจารย. .............คน ,  รองศาสตราจารย. ...........คน  ,  
      ศาสตราจารย.  ...........คน 
    ซ่ึงเป<นคุณวุฒิท่ีตรงสาขาวิชา................. คน 
    หรือสัมพันธ.กับสาขาวิชา.....................  คน 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. อาจารย.พิเศษ (ถ+ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท�าและมีประสบการณ.ทํางานท่ีเก่ียวข+องกับวิชาท่ีสอน ไม�น+อยกว�า 6 
ป� ท้ังนี้ มีชั่วโมงสอนไม�เกินร+อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย.ประจํา
เป<นผู+รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึก
ษา 

สาขาวิชา 

ประสบการณ.
ทํางานท่ี

เก่ียวข+องกับ
วิชาท่ีสอนไม�
น+อยกว�า 6 ป� 

ช่ัวโมงสอนไม�
เกินร+อยละ 
50 ของ
รายวิชา 

ประสบการณ. 
การทํางาน 

อาจารย.
ประจําเป<น
ผู+รับผิดชอบ

รายวิชา 
1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบพงศ.  

สุขสม 
 

รป.ด. 
 

รป.ม. 
 

ศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร. 
รัฐประศาสน
ศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

  

2      

3      

4      

5      

 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท.... .คน 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก.... .คน 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-4-1) 
(1.1-4-2) 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
10 การปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 
ควรอธิบายว�า หลักสูตรใหม�/หลกัปรับปรุง พ.ศ. ใด เปYดสอนโดยใช+หลักสูตร
ดังกล�าวมาแล+วก่ีป� จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด และขณะนี้อยู�ใน
ข้ันตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
 
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการดังนี้  

(อธบิายผลการดําเนินงานในแต�ละกระบวนการ)   
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตัวอย�าง 
1. แต�งต้ังคณะกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
- แต�งต้ังคณะกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร
................................... สาขาวิชา..................... อนุมัติโดยอธิการบดี  คําสั่งท่ี ...............  
เม่ือวันท่ี ...... เดือน.......... ป� พ.ศ. ........... 
2. วิเคราะห.ความต+องการใช+บัณฑิต/ตลาดแรงงานความพร+อมของคณะ 
คู�แข�ง และจุดเด�นของหลักสูตร เพ่ือจัดทํากรอบแนวคิด    
3. จัดทํา (ร�าง) หลักสูตร มคอ. 2 และเสนอคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง 
ตรวจสอบ (ร�าง) หลักสูตร 
- คําสั่งท่ี  ......../..........  แต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร...................  สาขาวชิา..................  ลงวันท่ี  ...... เดือน
.......... ป� พ.ศ. ...........จํานวน ............ ท�าน  ได+จัดทําร�างหลักสูตร มคอ.2 
4. นําเสนอ (ร�าง) หลักสูตรต�อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
- หลักสูตรได+นําเสนอร�างหลักสูตร.............................. สาขาวชิา.......................... โดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาและให+ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ใน
การประชุมครั้งท่ี ......../..........เม่ือวันท่ี...... เดือน.......... ป� พ.ศ. ........... 
5. นําเสนอ (ร�าง) หลักสูตรต�อคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรได+นําเสนอร�างหลักสูตร.............................. สาขาวชิา.......................... โดย
คณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาและให+ความเห็นชอบ
หลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งท่ี ......../..........เม่ือวันท่ี...... เดือน.......... ป� พ.ศ. ........... 
6. นําเสนอ (ร�าง) หลักสูตรต�อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

-หลักสูตรได+นําเสนอร�างหลักสูตร..................... สาขาวิชา..........................  โดย
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและให+ความเหน็ชอบหลักสูตรฯ ในการประชุม
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ครั้งท่ี  ......../..........เมื่อวนัท่ี...... เดอืน.......... ป� พ.ศ. ........... 
7. แจ+งหลักสูตรไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) เพ่ือรับทราบ 
- หนังสือแจ+งหลักสูตรเพ่ือให+กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) รับทราบ  ......../..........เม่ือวันท่ี...... เดือน.......... ป� พ.ศ. ........... 
8. ลงข+อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล+องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE 
Curriculum Online : CHECO)  
- ลงข+อมูลการปรับปรุงหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล+องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร. วิจยัและนวัตกรรม (อว.)  
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวตักรรม (อว.)  
ให+ความเห็นชอบหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคล+องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เม่ือวันท่ี...... เดือน.......... 
ป� พ.ศ. ...........  
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-10-1) 
(1.1-10-2) 
(1.1-10-3) 
(1.1-10-4) 
(1.1-10-5) 
(1.1-10-6) 
(1.1-10-7) 
(1.1-10-8) 
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กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท (เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558) 
 

ระดับคะแนน ผ�าน ไม�ผ�าน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�)   

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�)   

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)   

 
ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย. 

ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. มีอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร ท่ีกําหนดใน มคอ.2 จํานวน …… คน 
อาจารย.ประจําหลักสูตรใน มคอ. 2 กับท่ีเปลี่ยนแปลง ใน สมอ.08 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (สมอ. 08) 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

  

2. อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร ตาม มคอ.2 
� ไม�มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ 
� มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร และได+จัดทํา
รายงานการเปลี่ยนแปลงผ�านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัและส�ง อว. 
เพ่ือรับทราบแล+ว และอาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนเป<นอาจารย.ประจํา
ในป�การศึกษานี้ 
 
หลักฐานอ�างอิง 
(1.1-1-1)  
(1.1-1-2)  
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2 คุณสมบัติอาจารย. 

ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 
-หลักสูตรระดับปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท�าท่ีมีตําแหน�งรองศาสตราจารย.ข้ึนไป 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ. 08) 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบ
พงศ.  สุขสม 
 

รป.ด. 
 
รป.ม. 
 
ศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร. 
รัฐประศาสน
ศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

 �  

2       

3       

4       
5       

6       

 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท.....คน 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก.....คน 
    - ผู+ช�วยศาสตราจารย. .............คน ,  รองศาสตราจารย. ...........คน  ,  
      ศาสตราจารย.  ...........คน 
    ซ่ึงเป<นคุณวุฒิท่ีตรงสาขาวิชา................. คน 
    หรือสัมพันธ.กับสาขาวิชา.....................  คน 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนมีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย  
3 รายการใน 5 ป�ย+อนหลัง โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจัย  
 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 
(สมอ. 08) 

ช่ือผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./
เผยแพร�ผลงานวิจยั
และผลงานวิชาการ 

วัน/เดือน/ป� ท่ี
ตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบาย
การศึกษาไทย
ของรัฐบาล 
คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวส
เทิร.น สาขามนุษย.
ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ.ค-ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรัฐประหาร
ในประเทศ
ไทย. 

เอกสารประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที 13 "วิถี
นวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และ
สังคมศาตร. เล�มท่ี 2 
หน+า 72-86 

1-2 ธ.ค 61 

3     
4     
5     
6     

 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-2-1) 
(1.1-2-2) 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
3 คุณสมบัติอาจารย.ประจํา 

หลักสูตร 
1. หลักสูตรระดับปริญญาโท  
อาจารย.มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�า 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
ตําแหน�ง
วิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ประจําหลักสตูร (สมอ. 08) 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบ
พงศ.  สุขสม 
 

รป.ด. 
 
รป.ม. 
 
ศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร. 
รัฐประศาสน
ศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

 �  

2       

3       

4       
5       

6       

 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท.....คน 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก.....คน 
    - ผู+ช�วยศาสตราจารย. .............คน ,  รองศาสตราจารย. ...........คน  ,  
      ศาสตราจารย.  ...........คน 
    ซ่ึงเป<นคุณวุฒิท่ีตรงสาขาวิชา................. คน 
    หรือสัมพันธ.กับสาขาวิชา.....................  คน 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. อาจารย.ประจําหลักสูตร ทุกคนมีผลงานทางวิชาการ  อย�างน+อย 3 รายการ
ใน 5 ป�ย+อนหลัง โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวจิัย 
 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 
(สมอ. 08) 

ช่ือผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./
เผยแพร�ผลงานวิจยั
และผลงานวิชาการ 

วัน/เดือน/ป� ท่ี
ตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบาย
การศึกษาไทย
ของรัฐบาล 
คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวส
เทิร.น สาขามนุษย.
ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ.ค-ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรัฐประหาร
ในประเทศ
ไทย. 

เอกสารประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที 13 "วิถี
นวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และ
สังคมศาตร. เล�มท่ี 2 
หน+า 72-86 

1-2 ธ.ค 61 

3     
4     
5     
6     

 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-3-1) 
(1.1-3-2) 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
4 คุณสมบัตอิาจารย.ผู+สอน 1. อาจารย.ประจํา 

- มีการจัดอาจารย.ผู+สอนท่ีเป<นอาจารย.ประจํา จํานวน................คน        
หลักสูตรระดับปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ.กัน 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ตําแหน�ง

วิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ผู�สอน (อาจารย.ประจํา) 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบพงศ.  
สุขสม 
 

รป.ด. 
 

รป.ม. 
 

ศ.บ. 

รัฐประศาสน
ศาสตร. 
รัฐประศาสน
ศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

- �  

2       

3       

4       

5       

 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท.... .คน 
    - มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก.... .คน 
    - ผู+ช�วยศาสตราจารย. .............คน ,  รองศาสตราจารย. ...........คน  ,  
      ศาสตราจารย.  ...........คน 
    ซ่ึงเป<นคุณวุฒิท่ีตรงสาขาวิชา................. คน 
    หรือสัมพันธ.กับสาขาวิชา.....................  คน 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 
- อาจารย.ผู+สอนท่ีเป<นอาจารย.ประจํา มีประสบการณ.ด+านการสอน 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  

ประสบการณ. ในด�านการปฏิบัติการ 

ตําแหน�งท่ี
ปฏิบัติงาน 

ฝ}ายหรือ
แผนกงาน 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน/
สังกัดงาน 

ป8ท่ีเร่ิม-
สิ้นสุดการ
ทํางาน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 
- อาจารย.ผู+สอนท่ีเป<นอาจารย.ประจํา มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 1 
รายการ ใน 5 ป�ย+อนหลัง 
 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 
(สมอ. 08) 

ช่ือผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./
เผยแพร�ผลงานวิจยั
และผลงานวิชาการ 

วัน/เดือน/ป� ท่ี
ตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบาย
การศึกษาไทย
ของรัฐบาล 
คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวส
เทิร.น สาขามนุษย.
ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ.ค-ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรัฐประหาร
ในประเทศ
ไทย. 

เอกสารประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที 13 "วิถี
นวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และ
สังคมศาตร. เล�มท่ี 2 
หน+า 72-86 

1-2 ธ.ค 61 

3     
4     
5     
6     
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 
2. อาจารย.ผู+สอน ท่ีเป<นอาจารย.พิเศษ (ถ+ามี) จํานวน................คน       
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
- มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ.กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ตําแหน�งวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 
อาจารย.ผู�สอน (ท่ีเป(นนอาจารย.พิเศษ (ถ�ามี) 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบพงศ.  
สุขสม 
 

รป.ด. 
รป.ม. 
ศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร. 
รัฐประศาสนศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

- �  

2       

3       

4       

5       
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 
- อาจารย.ผู+สอน ท่ีเป<นอาจารย.พิเศษ (ถ+ามี) มีประสบการณ.ด+านการสอน 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  

ประสบการณ. ในด�านการปฏิบัติการ 

ตําแหน�งท่ี
ปฏิบัติงาน 

ฝ}ายหรือ
แผนกงาน 

สถานท่ี
ปฏิบัติงาน/
สังกัดงาน 

ป8ท่ีเร่ิม-
สิ้นสุดการ
ทํางาน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 
- อาจารย.ผู+สอน ท่ีเป<นอาจารย.พิเศษ (ถ+ามี) มีผลงานทางวิชาการอย�าง
น+อย 1 รายการ ใน 5 ป�ย+อนหลัง 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  ชื่อผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./เผยแพร�
ผลงานวิจยัและผลงาน

วิชาการ 

วัน/
เดือน/ป8 
ท่ีตีพิมพ. 

1 ตัวอย� าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบายการศึกษา
ไทยของรัฐบาล คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร.น 
สาขามนุษย.ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ . ค -
ส.ค.61 

2 ตัวอย� าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรั ฐประหารใน
ประเทศไทย. 

เอกสารประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ครั้งที 13 
"วิถีนวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และสังคม
ศาตร. เล�มท่ี 2 หน+า 
72-86 

1-2 ธ.ค 
61 

3     
4     
5     

 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-4-1) 
(1.1-4-2) 
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
5 คุณสมบัติของอาจารย.ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ.หลักและ
อาจารย.ท่ีปรึกษาการค+นคว+า
อิสระ 
 
 

- นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ./ การค+นคว+าอิสระจํานวน ................ 
คน  (แผน ก จํานวน.......คน /แผน ข จํานวน........คน) มีอาจารย.ท่ีปรึกษาหลัก 
จํานวน ................ คน  
1. อาจารย.ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือข้ันตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท�าท่ีมีตําแหน�งรองศาสตราจารย.ข้ึนไป มีคุณสมบัติ
เป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานมาตรฐานหลักสูตรตาม มคอ.2  ท่ี สกอ. รับทราบ
แล+ว 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ตําแหน�งวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ประจําหลกัสูตร  

1 ตัวอย�าง บธ.บ 
บธ.ม 
บธ.ด 

การตลาด 
การตลาด 

 �  

2       

3       

4       

5       
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
 
2. อาจารย.ประจําหลักสูตร ทุกคนมีผลงานทางวิชาการ อย�างน+อย  
3 รายการใน 5 ป�ย+อนหลัง โดยอย�างน+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจัย 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  ชื่อผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./เผยแพร�
ผลงานวิจยัและผลงาน

วิชาการ 

วัน/
เดือน/ป8 
ท่ีตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบายการศึกษา
ไทยของรฐับาล คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร.น 
สาขามนุษย.ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ.ค-
ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรฐัประหารใน
ประเทศไทย. 

เอกสารประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ครั้งที 13 
"วิถีนวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และสังคม
ศาตร. เล�มท่ี 2 หน+า 
72-86 

1-2 ธ.ค 
61 

3     
4     
5     

 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-5-1)  
(1.1-5-2)  
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
6 คุณสมบัติของอาจารย.ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม  
(ถ+ามี) 

มีนิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ./การค+นคว+าอิสระ  จํานวน 
................ คน  มีอาจารย.ปรึกษาร�วม (ถ+ามี) ................ คน    
1. อาจารย.ประจํา 
- มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือ ข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�า
และดํารงตําแหน�งทางวิชาการทีมีตําแหน�งรองศาสตราจารย. ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ.กัน 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึก
ษา 

สาขาวิชา 
ตําแหน�งวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม กรณี เป.นอาจารย/ประจาํ 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. สืบพงศ.  
สุขสม 

รป.ด. 
รป.ม. 
ศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร. 
รัฐประศาสนศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

- �  

2       

3       

4       

5       
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
- มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการใน 5 ป�ย+อนหลัง โดยอย�าง
น+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจัย 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  ชื่อผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./เผยแพร�
ผลงานวิจยัและผลงาน

วิชาการ 

วัน/
เดือน/ป8 
ท่ีตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบายการศึกษา
ไทยของรฐับาล คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร.น 
สาขามนุษย.ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ.ค-
ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรฐัประหารใน
ประเทศไทย. 

เอกสารประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ครั้งที 13 
"วิถีนวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และสังคม
ศาตร. เล�มท่ี 2 หน+า 
72-86 

1-2 ธ.ค 
61 

3     
4     
5     
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ตําแหน�งวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม กรณี เป.นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร.  
สืบพงศ.  สุขสม 
 

รป.ด. 
รป.ม. 
ศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร. 
รัฐประศาสนศาสตร. 
เศรษฐศาสตร. 

- �  

2       

3       

4       

5       
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
- มีผลงานทางวชิาการ ท่ีได+รับการตีพิมพ.เผยแพร�ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระไม�น+อยกว�า 10 เรื่อง 
(ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท) 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  ชื่อผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./เผยแพร�
ผลงานวิจยัและผลงาน

วิชาการ 

วัน/
เดือน/ป8 
ท่ีตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบายการศึกษา
ไทยของรฐับาล คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร.น 
สาขามนุษย.ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ.ค-
ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรฐัประหารใน
ประเทศไทย. 

เอกสารประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ครั้งที 13 
"วิถีนวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และสังคม
ศาตร. เล�มท่ี 2 หน+า 
72-86 

1-2 ธ.ค 
61 

3     
4     
5     
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
- หากไม�มีคุณวุฒิหรือประสบการณ.ตามท่ีกําหนดจะต+องมีความรู+ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ.สูงเป<นท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข+อ
วิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระ โดยผ�านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ+ง กกอ. ทราบ 
 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

(ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.ร�วม) 

(ถ�าม)ี 

เชี่ยวชาญและประสบการณ. 
(ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข�อ
วิทยานิพนธ.หรือการค�นคว�า

อิสระ) 

เห็นชอบ
ของสภา
สถาบัน 
(ว/ด/ป) 

แจ�ง 
กกอ. 
ทราบ 

(ว/ด/ป) 
 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-6-1)   
(1.1-6-2)   
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
7 คุณสมบัติของอาจารย.ผู+สอบ

วิทยานิพนธ. 
 
 

1. อาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ. 
มีการจัดสอบวิทยานิพนธ./การค+นคว+าอิสระ นิสิตจํานวน ................ คน 
โดยอาจารย.ผู+สอบทุกคน มีคุณสมบัติตามเกณฑ.เป<นผู+สอบวิทยานิพนธ./ 
การค+นคว+าอิสระตามมาตรฐานกําหนดทุกคน 
- อาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ.จํานวน .................คน 
- เป<นอาจารย.ประจํา...............คนและ 
- เป<นผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก..........คนท่ีมีวุฒิป.เอกหรือเทียบเท�า รศ.(ใน
สาขาวิชานั้นหรือวิชาท่ีสัมพันธ.กัน) 
 
รายช่ืออาจารย.ผู�สอบวิทยานิพนธ. (กรณีเป(นอาจารย.ประจําหลักสูตร) 
 

ท่ี 
ชื่อ – สกุล 

(กรณีเป(นอาจารย.ประจําหลกัสูตร) 

ตําแหน�งอาจารย.ผู�สอบ
วิทยานิพนธ. (ประธาน/

กรรมการ) 
1 ตัวอย�าง ประธาน 

2  กรรมการ 

3   

4   
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
รายช่ืออาจารย.ผู�สอบวิทยานิพนธ. (กรณีเป(นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 

ท่ี 
ช่ือ – สกุล 

(กรณีเป(นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
ตําแหน�งอาจารย.ผู�สอบ
วิทยานิพนธ. (ประธาน/

กรรมการ) 
1 ตัวอย�าง ประธาน 
2  กรรมการ 
3   
4   
5   
6   
7   
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. กรณี เป<นอาจารย.ประจํา 
-มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท�า
และดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย. ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ.กัน 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
ตําแหน�งวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ผู�สอบวิทยานิพนธ. กรณี เป.นอาจารย/ประจํา 

1 ตัวอย�าง บธ.บ 
บธ.ม 
บธ.ด 

การตลาด 
การตลาด 

 

- � - 

2       

3       

4       

5       
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย�างน+อย 3 รายการใน 5 ป�ย+อนหลัง โดยอย�าง
น+อย 1 รายการต+องเป<นผลงานวิจัย 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  ชื่อผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./เผยแพร�
ผลงานวิจยัและผลงาน

วิชาการ 

วัน/
เดือน/ป8 
ท่ีตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบายการศึกษา
ไทยของรฐับาล คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร.น 
สาขามนุษย.ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ.ค-
ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรฐัประหารใน
ประเทศไทย. 

เอกสารประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ครั้งที 13 
"วิถีนวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และสังคม
ศาตร. เล�มท่ี 2 หน+า 
72-86 

1-2 ธ.ค 
61 

3     
4     
5     
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
3. กรณี เป<นผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก  
- มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 
ตําแหน�งวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

อาจารย.ผู�สอบวิทยานิพนธ. กรณี ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1 ตัวอย�าง บธ.บ 
บธ.ม 
บธ.ด 

การตลาด 
การตลาด 

 

- � - 

2       

3       

4       

5       
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
- มีผลงานทางวชิาการ ท่ีได+รับการตีพิมพ.เผยแพร�ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระไม�น+อยกว�า 10 เรื่อง 
(ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท) 
 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  ชื่อผลงานวิจัย 
แหล�งตีพิมพ./เผยแพร�
ผลงานวิจยัและผลงาน

วิชาการ 

วัน/
เดือน/ป8 
ท่ีตีพิมพ. 

1 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

นโยบายการศึกษา
ไทยของรฐับาล คสช. 

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลยัเวสเทิร.น 
สาขามนุษย.ศาสตร.และ
สังคมศาสตร. ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 หน+า 220-
222 

พ.ค-
ส.ค.61 

2 ตัวอย�าง รศ.ดร. 
สืบพงศ.  สุขสม 

การรฐัประหารใน
ประเทศไทย. 

เอกสารประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ครั้งที 13 
"วิถีนวัตกรรมไทยการ
พัฒนางานวิจัย" ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร. ม.เวส
เทิร.น(Proceeding) 
มนุษยศาสตร.และสังคม
ศาตร. เล�มท่ี 2 หน+า 
72-86 

1-2 ธ.ค 
61 

3     
4     
5     
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
- หากไม�มีคุณวุฒิหรือประสบการณ.ตามท่ีกําหนดจะต+องมีความรู+ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ.สูงเป<นท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข+อ
วิทยานิพนธ.หรือการค+นคว+าอิสระ โดยผ�านการเหน็ชอบของสภาสถาบันและ
แจ+ง กกอ. ทราบ 
 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล 

(ผู�สอบวิทยานิพนธ.
ร�วม) (ถ�าม)ี 

เชี่ยวชาญและประสบการณ. 
(ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ.กับหัวข�อ
วิทยานิพนธ.หรือการค�นคว�า

อิสระ) 

เห็นชอบ
ของสภา
สถาบัน 
(ว/ด/ป) 

แจ�ง 
กกอ. 
ทราบ 

(ว/ด/ป) 
 

1     

2     
3     

4     

5     

6     
7     

 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-7-1)  
(1.1-7-2)  
(1.1-7-3)  
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
8 การตีพิมพ.เผยแพร�ผลงาน

ของผู+สําเร็จการศึกษา 
- แผน ก2 / แผนข 
 

ชื่อ
นักศึกษา/
ผู�สําเร็จ

การศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล�งตีพิมพ.
เผยแพร�/วัน 
เดือน ป8ท่ี

ตีพิมพ.เผยแพร� 

ค�า
น้ําหนกั 

ผลการนํา
ความรู�และ
ทักษะใน
วิชาชีพไป
ประยุกต.ใช� 

1.     

2.     

 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-8-1)  

9 ภาระงานอาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.และการค+นคว+า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- จัดอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. .........คน การค+นคว+าอิสระ .............คน  
(แผน ก2 จํานวน.......คน /แผน ข จํานวน........คน)  
 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

(อาจารย.ประจําหลักสูตร 
สมอ. 08) 

วิทยานิพนธ. การค�นคว�า
อิสระ 

แผน ก2 
(จํานวนคน) 

แผน ข  
(จํานวนคน) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-9-1)  
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
10 การปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 
ควรอธิบายว�า หลักสูตรใหม�/หลกัปรับปรุง พ.ศ. ใด เปYดสอนโดยใช+หลักสูตร
ดังกล�าวมาแล+วก่ีป� จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือใด และขณะนี้อยู�ใน
ข้ันตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร 
 
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการดังนี้  

(อธบิายผลการดําเนินงานในแต�ละกระบวนการ)   
……………………………………………………………………………………………………………. 
ตัวอย�าง 
1. แต�งต้ังคณะกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
- แต�งต้ังคณะกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร
................................... สาขาวิชา..................... อนุมัติโดยอธิการบดี  คําสั่งท่ี 
...............  เม่ือวันท่ี ...... เดือน.......... ป� พ.ศ. ........... 
2. วิเคราะห.ความต+องการใช+บัณฑิต/ตลาดแรงงานความพร+อมของคณะ 
คู�แข�ง และจุดเด�นของหลักสูตร เพ่ือจัดทํากรอบแนวคิด    
3. จัดทํา (ร�าง) หลักสูตร มคอ. 2 และเสนอคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง 
ตรวจสอบ (ร�าง) หลักสูตร 
- คําสั่งท่ี  ......../..........  แต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร...................  สาขาวชิา..................  ลงวันท่ี  ...... 
เดือน.......... ป� พ.ศ. ...........จํานวน ............ ท�าน  ได+จัดทําร�างหลกัสูตร มคอ.2 
4. นําเสนอ (ร�าง) หลักสูตรต�อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
- หลักสูตรได+นําเสนอร�างหลักสูตร.............................. สาขาวชิา.......................... 
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพิจารณาและให+ความเห็นชอบหลักสูตร
ฯ ในการประชุมครั้งท่ี ......../..........เม่ือวันท่ี...... เดือน.......... ป� พ.ศ. ........... 
5. นําเสนอ (ร�าง) หลักสูตรต�อคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรได+นําเสนอร�างหลักสูตร.............................. สาขาวชิา.......................... 
โดยคณะกรรมการวิชาการประจาํมหาวิทยาลัยพิจารณาและให+ความเห็นชอบ
หลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งท่ี ......../..........เม่ือวันท่ี...... เดือน.......... ป� พ.ศ. 
........... 
6. นําเสนอ (ร�าง) หลักสูตรต�อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

-หลักสูตรได+นําเสนอร�างหลักสูตร..................... สาขาวิชา..........................  
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ท่ี เกณฑ.การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและให+ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ในการ
ประชุมครัง้ท่ี  ......../..........เมือ่วันท่ี...... เดือน.......... ป� พ.ศ. ........... 
7. แจ+งหลักสูตรไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) เพ่ือรับทราบ 
- หนังสือแจ+งหลักสูตรเพ่ือให+กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) รับทราบ  ......../..........เม่ือวันท่ี...... เดือน.......... ป� พ.ศ. ........... 
8. ลงข+อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล+องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO)  
- ลงข+อมูลการปรับปรุงหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล+องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร. วิจัยและนวตักรรม (อว.)  
ให+ความเห็นชอบหลักสูตร ในระบบพิจารณาความสอดคล+องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เม่ือวันท่ี...... เดือน
.......... ป� พ.ศ. ...........  
 
หลักฐานอ+างอิง 
(1.1-10-1) 
(1.1-10-2) 
(1.1-10-3) 
(1.1-10-4) 
(1.1-10-5) 
(1.1-10-6) 
(1.1-10-7) 
(1.1-10-8) 
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หมวดท่ี 2 อาจารย. 
 

ตัวบ�งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย.  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       
 

ผลการดําเนินงาน 
-ระบบการรับและแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร  
.................................................................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(4.1-1-1) 
(4.1-1-2) 
 
ระบบการบริหารอาจารย.  
................................................................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(4.1-2-1) 
(4.1-2-2) 
 
-ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย.  
.................................................................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(4.1-3-1) 
(4.1-3-2) 

 
 
 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 210 

 

ตัวบ�งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย.  

ผลการประเมิน ระดับคะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�)  

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�)  

 ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)  

 
ผลการดําเนินงาน 
- ร+อยละอาจารย.ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
.................................................................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(4.2-1-1) 
(4.2-1-2) 
 

- ร+อยละอาจารย.ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ  
................................................................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(4.2-2-1) 
(4.2-2-2) 
 

- ผลงานวิชาการของอาจารย.  
.................................................................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(4.2-3-1) 
(4.2-3-2) 
 

- จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ SCOPUS ต�อ
จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร  
.................................................................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(4.2-4-1) 
(4.2-4-2) 
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ตัวบ�งช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย.  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       
 

 
ผลการดําเนินงาน 

 

- การคงอยู�ของอาจารย.   
………………………………..……......................................... 
 

ป8การศึกษา 2562 ป8การศึกษา 2563 ป8การศึกษา 2564 

จํานวนรายชื่ออาจารย.ท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง 

ร�อยละการคงอยู�
ของอาจารย. 

จํานวนรายชื่อ
อาจารย.ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ร�อยละการ
คงอยู�ของ
อาจารย. 

จํานวนรายชื่อ
อาจารย.ท่ีมี
การเปลี่ยน 

แปลง 

ร�อยละการคงอยู�
ของอาจารย. 

1 80 0 100 0 100 
 

หลักฐานอ+างอิง 
(4.3-1-1) 
(4.3-1-2) 
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- ความพึงพอใจของอาจารย. 
     ร+อยละความพึงพอใจของอาจารย.ประจําหลักสูตรต�อการบรหิารและพัฒนาอาจารย.ประจําหลักสูตร มีค�าเท�ากับ..... 
รายละเอียดดังตาราง 
 

ลําดับ ประเด็นการประเมนิ ค�าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจ  

(คะแนนเต็ม 5.00) 
   
   

 
หลักฐานอ+างอิง 
(4.3-2-1) 
(4.3-2-2) 

 
 

องค.ประกอบท่ี 4 อาจารย. 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 213 

 

หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข�อมูลนักศึกษา  
(ข�อมูลย�อนหลัง 3 ป8 หรือตั้งแต�ป8การศึกษาท่ีเริ่มใช�หลักสูตร)  

ป8การศึกษาท่ีรับเข�า/จํานวนนกัศึกษาคงอยู� 2562 2563 2564 
2562    
2563    
2564    

 
 

ปJจจัยท่ีมีผลกระทบต�อจํานวนนักศึกษา …………………………………................................………………………………… 
…..........................................................…............................................................................................................ 
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ตัวบ�งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       
 
ผลการดําเนินงาน 
 
ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
- การรับนักศึกษา    
………………………………..……......................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(3.1-1-1) 
(3.1-1-2) 
 
- การเตรียมความพร+อมก�อนเข+าศึกษา   
 …………………….............................................................. 
หลักฐานอ+างอิง 
(3.1-2-1) 
(3.1-2-2) 
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ตัวบ�งช้ี 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       
 
ผลการดําเนินงาน 
 
- การควบคุมการดูแลการให+คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษาในปริญญาตรี 
……………………………….................................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(3.2-1-1) 
(3.2-1-2) 
 
- การควบคุมดูแลการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ.แก�บัณฑิตศึกษา 
…………………………………….….......................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(3.2-2-1) 
(3.2-2-2) 
 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 
…………………………………….............................................. 
หลักฐานอ+างอิง 
(3.2-3-1) 
(3.2-3-2) 
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ตัวบ�งช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       

 

ผลการดําเนินงาน 

- การคงอยู�  .............................................................................. 

ป8การศึกษา จํานวน
รับเข�า 

 
(1) 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร  (2) 

จํานวนท่ีลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิน้ป8

การศึกษา 2564 
(3) 
 

2562 2563 2564 

2558  �    
2559   �   
2560    �  

 

อัตราการสําเร็จการศึกษา  =          

 

อัตราการคงอยู�               = 

 
 
หลักฐานอ+างอิง 
(3.3-1-1) 
(3.3-1-2) 
 

(2) x 100 

  (1) 

(1) – (3) x 100 

  (1) 
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- การสําเร็จการศึกษา  
………………………………………........................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(3.3-2-1) 
(3.3-2-2) 
 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข+อร+องเรียนของนักศึกษา 
……………………………………………………………….…............ 
หลักฐานอ+างอิง 
(3.3-3-1) 
(3.3-3-2) 
 
จํานวนผู�สําเรจ็การศกึษา 

ป8การศึกษาท่ีรับเข�า 
   

จํานวนผู�สําเรจ็
การศึกษา 

ร�อยละ จํานวนผู�สําเรจ็
การศึกษา 

ร�อยละ จํานวนผู�สําเรจ็
การศึกษา 

ร�อยละ 

       
       
       
 
หมายเหตุ (ข+อมูลย+อนหลัง 3 ป� หรือต้ังแต�ป�การศึกษาท่ีเริ่มใช+หลักสูตร) 

 
 
ปJจจัยท่ีมีผลกระทบต�อการสําเร็จการศึกษา
...........................................................................................................………………………………………………………… 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�)  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�)  

 ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)  
 
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

จํานวนบัณฑิตท่ีได+รับการประเมินท้ังหมด  
ผลรวมของคะแนนท่ีได+จากการประเมินบัณฑิต  
จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด  

 
หลักฐานอ+างอิง 
2.1-1 
2.1-2 
 
 
 
องค.ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. ..................... 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป�  (ปริญญาตรี) 
 

ผลการประเมิน ค�าร�อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�)   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�)   

 ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)   
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป� หลังสําเร็จการศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได+งานทําภายใน 1 ป�หลังสําเรจ็การศึกษา (ไม�นับรวมผู+ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก�อนเข+าศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต�อระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ.ทหาร  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได+ประจําอยู�แล+ว  
จํานวนบัณฑิตท่ีไม�มีงานทํา  

 
วันท่ีสํารวจ........................................................ 
 

แสดงวิธีการคํานวณ 
1. คํานวณค�าร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

 
           

 
 

2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

   คะแนนท่ีได+   =   

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 
                     จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

× 100 

ค�าร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 
                                           100 

× 5 
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หมายเหตุ :  
         1. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต+องไม�น+อยกว�าร+อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
         2. ไม�นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข+าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได+ประจําอยู�แล+วและผู+ท่ีศึกษาต�อ 
            ในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกท้ังตัวต้ังและตัวหาร)  
         3. ใช+ข+อมูลผลการสํารวจในช�วงประสาทปริญญาบัตร 
 
 
การวิเคราะห.ผลท่ีได� 
 วิเคราะห.ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน+มของการได+งานทํา โดยใช+ข+อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข+อมูลท่ีผ�านมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปYดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป<น
ข+อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ�งช้ี 2.2 การเผยแพร�ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ผลการประเมิน ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�)  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�)  

 ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)  

 

ผลการดําเนินงาน 
 ควรอธิบายผลการนําความรู+และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต.ใช+ในการพัฒนางานโดยใช+ความรู+ข้ันสูง ในการ
ปฏิบัติและพัฒนางานเพ่ือให+งานหรือองค.กรเกิดความก+าวหน+าในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือด+านการบริหารจัดการ       
โดยมีคุณภาพผลงานเป<นท่ียอมรับเชิงประจักษ. 
 
แสดงวิธีการคํานวณ 
 .................................................................... 

สรุปผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได+รับการตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

ช่ือนักศึกษา/ผู�สําเร็จ
การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล�งตีพิมพ.เผยแพร�/ป8
ท่ีตีพิมพ.เผยแพร� 

ค�าน้ําหนัก ผลการนําความรู�และ
ทักษะในวิชาชีพไป

ประยุกต.ใช� 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
หลักฐานอ�างอิง 
2.2-1 
2.2-2 
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องค.ประกอบท่ี 2 นักศึกษา 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. ..................... 
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หมวดท่ี 4 ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเป~ดสอนในภาค/ป8การศึกษา 

รหัส ชื่อ วชิา ภาค/ 
ป8การ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ 
 
C 
 

 
D+ 

 
D F W I 

ไม�ผ�าน 
(U) 

ผ�าน 
(S) 

ลง 
ทะเบยีน 

สอบผ�าน 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ�งช้ี 5.1) 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       
 
ผลการดําเนินงาน 
ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร  
…………………………………………………................................................. 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.1-1-1) 
(5.1-1-2) 
 
-การปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัยตามความก+าวหน+าในศาสตร.สาขานั้นๆ 
……………………………………………………… 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.1-2-1) 
(5.1-2-2) 
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ตัวบ�งช้ี 5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       
 
ผลการดําเนินงาน 
 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
-การกําหนดผู+สอน 
………………………….……………………………......................................... 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.2-1-1) 
(5.2-1-2) 
 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู+    (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………….........…. 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.2-2-1) 
(5.2-2-2)  
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………….........…. 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.2-3-1) 
(5.2-3-2)  
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- การควบคุมหัวข+อวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
ให+สอดคล+องกับสาขาวิชาและความก+าวหน+าของศาสตร.……………………………………………………………… 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.2-4-1) 
(5.2-4-2) 
 
- การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล+อง
หรือสัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ. 
……………………………..………..................................................……… 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.2-5-1) 
(5.2-5-2) 
 
- การช�วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระ และการตีพิมพ.ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
………………………………………………………………………………………......... 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.2-6-1) 
(5.2-6-2) 
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ตัวบ�งช้ี 5.3 การประเมินผู�เรียน  
 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       

 

ผลการดําเนินงาน 

ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู+ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
…………………………………… 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.3-1-1) 
(5.3-1-2) 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษา  
………………………………………………………………………………........….……. 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.3-2-1) 
(5.3-2-2) 
 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
………………………………………………………………………………………......... 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.3-3-1) 
(5.3-3-2) 
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- การประเมินวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
……………………………………………………………………………………….......... 
หลักฐานอ+างอิง 
(5.3-4-1) 
(5.3-4-2) 
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ตัวบ�งช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  

ผลการประเมิน ค�าร�อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�)   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�)   

 ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)   
 

ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators)  

ผลการดําเนนิงาน เป(นไปตาม
เกณฑ. 

ไม�เป(นไป
ตามเกณฑ. 

หลักฐาน 
อ�างอิง 

1) อาจารย.ประจําหลักสูตรอย�างน+อยร+อยละ 80 มี
ส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

1. การกําหนดให+อาจารย.ประจํา
หลักสตูรจัดประชุมเพ่ือการวางแผน 
ติดตามและทบทวนหลักสตูร  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร (จํานวน ......... ครั้ง) 
ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม
............. ครั้ง  
 

   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล+องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ+ามี) 

หลักสูตรท่ีเป~ดสอนเป(น      
            ���� หลักสูตรใหม�            
            ���� หลักสูตรปรับปรุง 
- เป~ดสอนคร้ังแรกป8การศึกษา.........โดย
ผ�านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ. 
TQF 
- หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ…….. (มคอ.2) 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เนชัน่อนมุัติหลกัสูตรในการประชุม
คร้ังท่ี …../25…. และได�รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได�รับทราบและการให�
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี  …. 
เดือน………………  ป8 พ.ศ. 25……   
 

   

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ.ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย�างน+อยก�อนการเปYดสอนในแต�ละ
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ภาคการศึกษาให+ครบทุกรายวิชา 
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ.
ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปYด
สอนให+ครบทุกรายวิชา 

    

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

    

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู+ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ+ามี) อย�างน+อยร+อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปYดสอนในแต�ละป�การศึกษา 

    

ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators)  

ผลการดําเนนิงาน เป(นไปตาม
เกณฑ. 

ไม�เป(นไป
ตามเกณฑ. 

หลักฐาน 
อ�างอิง 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ.การสอน หรือ การประเมินผล การเรียนรู+ 
จากผลการประเมินการ ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ป�ท่ีแล+ว 

    

8) อาจารย.ใหม� (ถ+ามี) ทุกคน ได+รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด+านการจัดการเรียนการสอน 

    

9) อาจารย.ประจําหลักสูตรทุกคนได+รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย�างน+อยป�ละ
หน่ึงครั้ง 

    

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    
(ถ+ามี) ได+รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม�น+อยกว�าร+อยละ 50 ต�อป� 

    

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป�สุดท+าย/
บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น+อย
กว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12) ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิต
ใหม� เฉลี่ยไม�น+อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

13) (เพ่ิมเติม ตามหลักสูตร)     
รวมตัวบ�งช้ีในป�น้ี     

จํานวนตัวบ�งช้ีท่ีดําเนินการผ�านเฉพาะตัวบ�งช้ีท่ี 1-5     
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องค.ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร+อยละของตัวบ�งช้ีท่ี 1-5     

จํานวนตัวบ�งช้ีในป�น้ีท่ีดาํเนินการผ�าน     

ร+อยละของตัวบ�งช้ีท้ังหมดในป�น้ี     
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การวิเคราะห.รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม�ปกติ 
รหัส ช่ือวิชา ภาค/ป8การศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให�ผิดปกติ มาตรการแก�ไข 

      
      
      
      
      
      

 
 
การเป~ดรายวิชาในภาคหรือป8การศึกษา 

รหัสช่ือวิชา ภาค/ป8
การศึกษา 

เหตุผลท่ีไม�
เป~ดสอน 

มาตรการท่ี
ดําเนินการ 

หัวข�อท่ีขาด สาเหตุท่ี
ไม�ได�สอน 

วิธีแก�ไข 

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวิชา 

กรณีไม�ได+เปYดสอนนํามาจาก

ตารางสอนในภาคนั้น  ๆ

กรณีสอนเนื้อหาไม�ครบนํามา

จาก มคอ.5 ของแต�ละวิชา 
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คุณภาพการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเป~ดสอนในป8ท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ป8การศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม�มี 

     
     
     
 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ.การสอน 

สรุปข�อคิดเห็นของผู�สอนและข�อมูลปqอนกลับจากแหล�งต�างๆ แนวทางแก�ไขปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม  
ความรู+  
ทักษะทางปJญญา  
ทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย.ใหม� 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี � ไม�มี � 
 จํานวนอาจารย.ใหม� ...................................คน จํานวนอาจารย.ท่ีเข+าร�วมปฐมนิเทศ..........................คน 
 
 
 
 

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวิชา 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย.และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข�าร�วม 

จํานวน 
สรุปข�อคิดเห็นและประโยชน.ท่ีเข�าร�วมกิจกรรม

ท่ีได�รับ อาจารย. 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

    
    

 
 

หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปmญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปmญหาต�อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค.ของ
หลักสูตร 

แนวทางการปqองกันและแก�ไข
ปmญหาในอนาคต 
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ตัวบ�งช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู�  
 

ระดับคะแนน ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562 (�) 

      

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ  
CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563 (�) 

      

ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน (�)       
 
ผลการดําเนินงาน 
ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส�วนร�วมของอาจารย.ประจําหลักสูตรเพ่ือให+มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู+ 
…………………………………………………………...........................……. 
หลักฐานอ+างอิง 
(6.1-1-1) 
(6.1-1-2) 
 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอน 
……………………………………………................................................. 
หลักฐานอ+างอิง 
(6.1-2-1) 
(6.1-2-2) 
 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย.ต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
…………………………………………………………...........................……. 
หลักฐานอ+างอิง 
(6.1-3-1) 
(6.1-3-2) 
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องค.ประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. ..................... 
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หมวดท่ี 6 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู�ประเมินอิสระ 
 

ข�อคิดเห็นหรือสาระจากผู�
ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�อ

ข�อคิดเห็นหรือสาระท่ีได�รับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

 
 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามป8ท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ...................................... 

ข�อวิพากษ.ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย.ต�อผลการประเมิน 
  
ข+อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
......................................................................................................... 
 
 
การประเมินจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง 

ข�อวิพากษ.ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย.ต�อผลการประเมิน 
  
ข+อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
......................................................................................................... 
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หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก�าวหน�าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป8ท่ีผ�านมา 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล�วเสร็จ ผู�รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/

เหตุผลท่ีไม�สามารถ
ดําเนินการได�สําเร็จ 

    
    
    
    
 
 
ข+อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข+อเสนอในการปรับโครงสร+างหลักสูตร (จํานวนหน�วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
2. ข+อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา(การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
การเปลี่ยนแปลง 
   วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย.และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

แผนปฏิบัติการใหม�สําหรับป8การศึกษา ................................... 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต�ละแผน วันท่ีคาดว�าจะสิ้นสุดแผน และผู+รับผิดชอบ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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อาจารย.ประจําหลักสูตร/อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 1 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….….….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตร/อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 2 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตร/อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 3 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตร/อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 4 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตร/อาจารย.ผู+รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ี 5 : ……………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(ประธานหลักสูตร) 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เอกสารประกอบการรายงาน 
1. สําเนารายงานวิชาทุกรายวิชา 
2. วิธีการให+คะแนนตามกําหนดเกณฑ.มาตรฐานท่ีใช+ในการประเมิน 
3. ข+อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป�ท่ีประเมิน 
4. ข+อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ตารางการวิเคราะห.คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร 

องค. 
ประกอบท่ี 

คะแนนผ�าน จํานวน 
ตัวบ�งชี้ 

I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน+อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ�านการประเมิน หลักสูตรได+มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ�ง
ชี้ใ

น 
อง

ค.ป
ระ

กอ
บที่

 2 
- 6

 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1, 3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4    
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      
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สรุปผลการประเมิน หลักสูตร................. 

ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค.ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ. (% 

หรือสัดส�วน) ตัวหาร 
องค.ประกอบท่ี 1  
     ตัวบ�งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดยสกอ. 

ผ�าน/ไม�ผ�าน  

องค.ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
     ตัวบ�งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

 
  

 
     ตัวบ�งชี้ 2.2 การได+งานทําหรือผลงานวิจัยของผู+สําเร็จ
การศึกษา 
     ตัวบ�งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร+อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป� 

 

  
 

     ตัวบ�งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได+รับ การ
ตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

 
   

 
เฉล่ียคะแนน องค.ประกอบท่ี 2   

องค.ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
     ตัวบ�งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   
     ตัวบ�งชี้ 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา   

     ตัวบ�งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   

เฉล่ียคะแนน องค.ประกอบท่ี 3   

องค.ประกอบท่ี 4  อาจารย. 
     ตัวบ�งชี ้4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย.   
     ตัวบ�งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย.   
          ตัวบ�งชี้ 4.2.1 ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
  

 

          ตัวบ�งชี้ 4.2.2 ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตร
ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
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ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค.ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ. (% 

หรือสัดส�วน) ตัวหาร 
          ตัวบ�งชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย.
ประจําหลักสูตร 

 
  

 
          ตัวบ�งชี้ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย.ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI 
และ Scopus ต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร  

 
   

     ตัวบ�งชี ้4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย.   
เฉล่ียคะแนน องค.ประกอบท่ี 4   

องค.ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
     ตัวบ�งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   

     ตัวบ�งชี้ 5.2 การวางระบบผู+สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  

     ตัวบ�งชี้ 5.3 การประเมินผู+เรียน   

     ตัวบ�งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

  

เฉล่ียคะแนน องค.ประกอบท่ี 5   

องค..ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 

     ตัวบ�งชี ้6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+   

เฉล่ียคะแนน องค.ประกอบท่ี 6   

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ี   
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประจําป8การศึกษา 2564 

(1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) 

 

หลักสูตร......... 

(ระบุชื่อหลักสูตร ตาม มคอ. 2) 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ป8การศึกษา 2564 

 
ระดับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตร ตาม มคอ. 2) 
ส�วนท่ี 1 รายงานการกํากับมาตรฐาน 
 ผลการดําเนินงาน ด+านการกํากับมาตรฐาน (องค.ประกอบท่ี 1) ระดับหลักสูตร 

  � ผ�านการกํากับมาตรฐาน 

  � ไม�ผ�านการกํากับมาตรฐาน 
 เอกสารหลักฐาน :    

- รายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)  และ 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

 
ส�วนท่ี 2 การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให+ระบุว�าหลักสูตรจัดระบบประกันคุณภาพอย�างไรท่ีทําให+
บรรลุผลลัพธ.ตามท่ีคาดหวัง  

ผลการดําเนินงาน :  
 
 เอกสารหลักฐาน  :  
 

2) ผลลัพธ.ด�านผู�เรียน ผลลัพธ.ด�านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ.ด�านการบริการวิชาการแก�
สังคม ผลลัพธ.ด�านศิลปวัฒนธรรมและความเป(นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาซ่ึง
เป(นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
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2.1) ผลลัพธ.ด�านผู�เรียน   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามเป̂าหมายของหลักสูตร มคอ.2) 
 1. ร+อยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� ไม�น+อยกว�าร+อยละ 90 
 2. ระดับคะแนนผลประเมินความพึงพอใจผู+ใช+บัณฑิตอยู�ในระดับดี ไม�น+อยกว�าร+อยละ 80 
 3. ร+อยละบัณฑิตท่ีสอบผ�านใบประกอบวิชาชีพ……. 

ผลการดําเนินงาน :  
 
 เอกสารหลักฐาน  :  
2.2) ผลลัพธ.ด�านการวิจัยและนวัตกรรม   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามบริบทของหลักสูตรตามแผนงานของหลักสูตร) 

1. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองยุทธศาสตร. 
2. จํานวนผลงานวิชาการ/งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร� 
ผลการดําเนินงาน :  

 
 เอกสารหลักฐาน  :  
 
 
2.3) ผลลัพธ.ด�านการบริการวิชาการแก�สังคม   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามบริบทของหลักสูตรตามแผนงานของหลักสูตร) 

1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ท่ีเกิดจากความร�วมมือของหน�วยงานอ่ืนๆ (นอกสถาบัน) 
 2. กิจกรรมการบริการวิชาการกับชุมชน สังคมรอบข+างมหาวิทยาลัย จํานวน โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน :  
 (ผลลัพธ. ให+ระบุผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน/กลุ�มเป̂าหมาย โดยแสดงใน 2 ระยะ คือ ระยะสั้น-แสดงผลลัพธ.
การทํากิจกรรม/โครงการ ระยะยาว-แสดงผลลัพธ.ของการนําผลจากระยะสั้นนําไปใช+ของชุมชน/กลุ�มเป̂าหมาย 
ผลท่ีดีข้ึนในระยะยาว) 
 
 เอกสารหลักฐาน  :  
 
 
2.4) ผลลัพธ.ด�านศิลปวัฒนธรรมและความเป(นไทย   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามบริบทของหลักสูตรตามแผนงานของหลักสูตร) 
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 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ.วัฒนธรรมและความเป<นไทย (รวมถึงกิจกรรมท่ีดําเนินงาน
ร�วมกับท+องถ่ิน) 

ผลการดําเนินงาน :  
  (ผลลัพธ. : ให+ระบุผลลัพธ.การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแต�ละโครงการ และผลต�อเนื่องจาก
ดําเนินกิจกรรม/โครงการการท่ีนิสิต/บุคลากรในหลักสูตรได+นําไปปรับใช+ในชีวิต หรือพัฒนาการดําเนินชีวิตให+ดี
ข้ึน 
-รวมถึงการนําไปประยุกต.ใช+ บูรณาการเข+ากับการเรียนการสอนในรายวิชาXXX ) 
 เอกสารหลักฐาน  :  
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ภาคผนวกท่ี 3  
แบบฟอร.มรายงานรายงานผลการดําเนินงาน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

ป8การศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 248 

 

โลโก�คณะ 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน   

คณะ.................................................. 

ประจําป8การศึกษา 2564 

(1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) 

 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 

*ใช�ตัวหนังสือ TH SarabunPSK 
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คํานํา 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สารบัญ 
           หน�า 
คํานํา             
สารบัญ 
บทสรุปผู�บริหาร 
ส�วนท่ี 1 บริบทของคณะ..........................              
 ประวัติความเป<นมาและสภาพปJจจุบัน     
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน. พันธกิจ วัตถุประสงค.       
 เอกลักษณ. อัตลักษณ.        
 โครงสร+างองค.กร           
 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ.................   
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปYดสอน         
 จํานวนนักศึกษา           
 จํานวนอาจารย.และบุคลากร         
 ข+อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี       
 ข+อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2563   
             มหาวิทยาลัยเนชั่น 
      
ส�วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามองค.ประกอบในการประกันคณุภาพ     
 องค.ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต         
 องค.ประกอบท่ี 2  การวิจัย         
 องค.ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ       
 องค.ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
 องค.ประกอบท่ี 5  การบริหารจดัการ        
 ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค.ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งชี้ของ อว.   
ส�วนท่ี 3 ภาคผนวก 
 ตารางข+อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  
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บทสรุปผู�บริหาร 
 

 - บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือนําเสนอข+อมูลสําหรับผู+บริหารใช+ประกอบการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของคณะ ตามรายองค.ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

- ควรอธิบายผลการดําเนินงานในด+านผลของการนําผลการประเมินคุณภาพคณะวิชาไปใช+ปรับปรุง 
พัฒนา และบริหารจัดการบรรลุเป̂าหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากําหนด และมีแนวโน+มท่ีดีในด+าน 
ผลของการนําผลการประเมินคุณภาพคณะวิชาไปใช+ ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการบรรลุเป̂าหมายตาม 
พันธกิจหลักของสถานศึกษากําหนด 
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ส�วนที่ 1 บริบทของคณะ........................................ 
 

1.1 ประวัติความเป(นมาและสภาพปmจจุบัน  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน. พันธกิจ วัตถุประสงค. 
   ปรัชญา 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
        

   ปณิธาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   วิสัยทัศน.  
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   พันธกิจ  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   วัตถุประสงค.  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.3 เอกลักษณ. อัตลักษณ. 
   เอกลักษณ. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   อัตลักษณ. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.4 โครงสร�างคณะ...............  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 รายนามคณะกรรมการบรหิารคณะ......................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป~ดสอน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.7 จํานวนนิสิต 
  
จํานวนนิสิตจําแนกตามสาขาวชิา 

สาขาวิชา ตรี โท รวม 
    
    
    
    
    

 
 
1.8 จํานวนอาจารย.และบุคลากร 

สายวิชาการ (ตาํแหน�งทางวชิาการ) 
สาขาวชิา อาจารย. ผู�ช�วย

ศาสตราจารย. 
รองศาสตราจารย. ศาสตราจารย. 

รวม 
 ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 
              
              
              
              
              

รวม              
 
 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ป8การศึกษา 2564 จํานวน....... คน ประกอบด�วย 
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี  จํานวน .....  คน 
 ปริญญาตรี   จํานวน ...... คน 
 ปริญญาโท   จํานวน .....  คน 
 
1.9 ข�อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป8การศึกษา 2563 

 
ข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บรรลุ/ไม�บรรลุ 

ภาพรวม 
    
องค.ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   
องค.ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   
องค.ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

   
องค.ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

องค.ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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ส�วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค.ประกอบในการประกันคุณภาพ 

องค.ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ�งช้ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ. 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563  
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน  

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2564 คณะ..............เปYดการเรียนการสอนท้ังสิ้น จํานวน.....หลักสูตร แบ�งออกเป<นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี........หลักสูตร ปริญญาโท.......หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีเป<นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร จํานวน.......
หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีไม�ผ�านการกํากับมาตรฐานจํานวน...........หลักสูตร มีผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรเท�ากับ ............ดังนี้ 
 

เกณฑ.การประเมิน 

ผ�านเกณฑ.การประเมิน 
(����) 

ไม�ผ�านเกณฑ.การ
ประเมิน (����) 

คะแนนประเมิน
หลักสตูร 

หลักฐาน 

ระดับปริญญาตร ี

1. หลักสูตร………………… 

2. หลักสูตร………………… 

3. หลักสูตร………………… 

   

1.1-1 

 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตร………………… 

2. หลักสูตร………………… 

3. หลักสูตร………………… 

   

คะแนนรวมทุกหลกัสูตร ..............................คะแนน 
จํานวนหลกัสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผดิชอบ ..............................หลักสตูร 
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การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

ระดับคะแนน     
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 
 

รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.1-1  
1.1-2  
1.1-3  
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ตัวบ�งช้ี 1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปmจจัยนําเข�า 
 

ผลการประเมิน ค�าร�อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2564    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
 

 ในรอบป�การศึกษา 2564 คณะ..........มีอาจารย.ท้ังสิ้น.........คน มีวุฒิปริญญาเอก............คน คิดเป<นร+อยละ 
................. ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 เท�ากับร+อยละ 40 
ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค�าร+อยละของอาจารย.วุฒิปริญญาเอกเท�ากับ............. 
 

เกณฑ.การประเมิน :    
 โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป<นคะแนนระหว�าง 0 - 5 
 

เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2 
 ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป 
 

วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 
           
 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 

 

จํานวนอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
             จํานวนอาจารย.ประจําคณะท้ังหมด 

× 100 

      ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                 ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

น�อยกว�า 6 

เดือน 

6 เดือน 

ขึ้นไปแต�

ไม�ถึง 9 

เดือน 

9-12 

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1         

2         

3         

4         

5         

รวม     

รวมท้ังสิ้น ............................คน 

ค�าร�อยละของอาจารย.ประจําคณะ 

ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

............................คน 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

ร+อยละ     
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 

รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

1.2-1  
1.2-2  
1.2-3  
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ตัวบ�งช้ี 1.3   อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปmจจัยนําเข�า 
 

ผลการประเมิน ค�าร�อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป�การศึกษา 2564 คณะ..........มีอาจารย.ท้ังสิ้น........คน มีอาจารย.ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ...........คน 
แบ�งออกเป<น ผู+ช�วยศาสตราจารย...........คน รองศาสตราจารย............คน และศาสตราจารย..........คน คิดเป<นร+อยละ..........
ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 เท�ากับร+อยละ 60 ข้ึนไป 
ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค�าร+อยละของอาจารย.ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเท�ากับ............. 
 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
           
 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย.ประจําคณะท่ีมตีําแหน�งทางวิชาการ 
             จํานวนอาจารย.ประจําคณะท้ังหมด 

× 100 

      ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตาํแหน�งทางวิชาการ  
      ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ 
                 ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

ตําแหน�งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. 
 

ศ. 

น�อยกว�า 
6 เดือน 

6 เดือน 
ขึ้นไปแต�
ไม�ถึง 9 
เดือน 

9-12 
เดือน 

จํานวน 
(คน) 

1          
2          
3          
4          
5          

รวม (คน)      
รวมท้ังสิ้น (คน) ............................คน 

ค�าร�อยละของอาจารย.ประจําคณะ 
ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ร�อยละ.............. 

คะแนนท่ีได�  

 
การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

ร+อยละ     
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.3-1  
1.3-2  
1.3-3  
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ตัวบ�งช้ี 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย.ประจํา 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปmจจัยนําเข�า 

ผลการประเมิน ค�าร�อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หลักสูตร ค�าร�อยละ ระดับคะแนน 
ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตร… 
2. หลักสูตร… 

  

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร… 
2. หลักสูตร… 

  

 

การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

    
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-1  
1.4-2  
1.4-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 263 

 

ตัวบ�งช้ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
(ข�อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 

ผลการดําเนินงาน 
1. จัดบริการให�คําปรึกษาทางวิชาการและการใช�ชีวิตแก�นิสิตในคณะวิชา  

มีการจัดบริการให+คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช+ชวีติแก�นิสิต ดังนี้ 
- มีฐานข+อมูลด+านประวัติ (การเรียน ครอบครัวของนิสิต) (1.5-1-1) 
- มีระบบอาจารย.ท่ีปรึกษา (1.5-1-2) 
- มีการจัดให+บริการให+คําปรึกษาและแนะแนวปJญหาการเรียน การใช+ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย (1.5-1-3) 
- มีหน�วยพยาบาลดูแลสุขภาพ  (1.5-1-4) 
- มีระบบติดตามการช�วยเหลือนิสิต (1.5-1-5) 
- มีการประชุมพัฒนาคณาจารย.และผู+เก่ียวข+องท่ีดูแลนิสิต (1.5-1-6) 
- มีการประชุมผู+ปกครอง (1.5-1-7) 
- มีช�องทางสื่อสารสําหรับนิสิต/ผู+เก่ียวข+องให+ข+อเสนอแนะ (1.5-1-8) 
รายการหลักฐานอ�างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-1-1  
1.5-1-2  
1.5-1-3  
1.5-1-4  
1.5-1-5  
1.5-1-6  
1.5-1-7  
1.5-1-8  
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2. มีการให�ข�อมูลของหน�วยงานท่ีให� บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�
นิสิต  

คณะวิชามีการให+บริการข+อมูลของหน�วยงานท่ีให+บริการท่ีเป<นประโยชน.กับนิสิตและศิษย.เก�า เช�น ข+อมูลทุน
กู+ยืมการศึกษา (1.5-2-1) แหล�งทุนการศึกษาต�อ (1.5-2-2) การบริการจัดหางาน (1.5-2-3)  แหล�งข+อมูลการฝeก
ประสบการณ.วิชาชีพ (1.5-2-4) มีจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ได+แก�โครงการศึกษาดูงานในองค.กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน (1.5-2-5) รวมถึงข+อมูลข�าวสารความเคลื่อนไหวท้ังภายในและภายนอกสถาบันท่ีจําเป<นแก�นิสิตและศิษย.เก�า 
ได+แก� โดยประกาศทางบอร.ดประกาศ (1.5-2-6) และเวปเพจของคณะวิชา (1.5-2-7)  
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-2-1  
1.5-2-2  
1.5-2-3  
1.5-2-4  
1.5-2-5  
1.5-2-6  
1.5-2-7  

 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นิสิต 

มีการประสานหน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป<นแหล�ง...(ระบุ)ศึกษาดูงาน/สหกิจศึกษา...เพ่ือพัฒนา
และฝeกประสบการณ.ของนิสิต (1.5-3-1) และการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะประสบการณ. ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก�นิสิต และเป<นการเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางาน  
1) พัฒนาทักษะประสบการณ.ทางวิชาการและวิชาชีพ (1.5-3-2) ได+แก� (ระบุท่ีทําจริงๆ) 
- โครงการศึกษาดูงาน..... 
- โครงการฝeกอบรมวิชาการวิชาชีพ  
- โครงการแข�งขันวิชาการวิชาชีพ..ฯลฯ  
2) การเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางาน (1.5-3-3) ได+แก� (ระบุท่ีทําจริงๆ) 
- โครงการปJจฉิมนิเทศนิสิต… 
- โครงการฝeกงานในสถานประกอบการ  
- โครงการสหกิจศึกษา ฯลฯ (ระบุ 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-3-1  
1.5-3-2  
1.5-3-3  

 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข�อ 1 - 3 ทุกข�อ ไม�ต่ํากว�า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
มีการติดตาม/ประเมินคุณภาพคุณภาพการให+บริการ ในข+อ 1-3 ดังนี้ 
- มีผลการประเมินคุณภาพของการให+บริการให+คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช+ชีวิตแก�นิสิตอยู�ในระดับ ... 
ค�าเฉลี่ย ... (1.5-4-1) (ข+อมูลจากสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
- มีผลการประเมินคุณภาพของการให+บริการข+อมูลข�าวสารท่ีเป<นประโยชน.ต�อนิสิตและศิษย.เก�า อยู�ในระดับ ... ค�าเฉลี่ย 
... (1.5-4-2)  
- มีผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา  
การพัฒนาประสบการณ.ทางวิชาการและวิชาชีพแก�นิสิตอยู�ในระดับ ... ค�าเฉลี่ย ... (1.5-4-3) 
 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู�ในระดับ..................คะแนนเฉลี่ยเท�ากับ ..........จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน ในด+านต�างๆ ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ี ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข�อ 1-3 

ป8การศึกษา 2563 
(ค�าเฉล่ีย) 

ระดับคุณภาพ 

1 การให+บริการให+คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช+ชีวิตแก�นิสิตในสถาบัน 

  

2 การให+บริการข+อมูลข�าวสารท่ีเป<นประโยชน.ต�อนิสิต
และศิษย.เก�า  

  

3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา การพัฒนาประสบการณ.ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก�นิสิต 

  

ภาพรวมท้ัง 3 ด�าน   
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการให+บริการให+คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช+ชีวิต

แก�นิสิตในสถาบัน 
1.5-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการให+บริการข+อมูลข�าวสารท่ีเป<นประโยชน.ต�อนิสิตและศิษย.

เก�า 
1.5-4-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา การพัฒนาประสบการณ.ทางวิชาการและวิชาชีพแก�นิสิต 
 

 
5. นําผลการประเมินจากข�อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูล เพ่ือส�งให�ผลการประเมินสูงข้ึน
หรือเป(นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

คณะวิชามีการนําผลการประเมินมาประชุมร�วมกับคณะกรรมการคณะและผู+รับผิดชอบโครงการต�างๆ จาก
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มาใช+เป<นข+อมูลในการพัฒนาการจัดบริการและการให+ข+อมูลเพ่ือส�งให+ผลการ
ประเมินสูงข้ึน หรือเป<นไปตามความคาดหวังของนิสิต (1.5-5-1 และ 1.5-5-2) 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-5-1 รายงานการประชุมผู+เก่ียวข+อง ประเด็นสรุปผลการประเมินและแก+ไขตามข+อเสนอแนะ 
1.5-5-2 แผนการดําเนินงานป�ถัดไป 

 

6. ให+ข+อมูลและความรู+ท่ีเป<นประโยชน.ในสายอาชีพแก�ศิษย.เก�า 
คณะวิชามีการให+ข+อมูลและความรู+ท่ีเป<นประโยชน.ในสายอาชีพแก�ศิษย.เก�า เช�น จัดกิจกรรม/โครงการ… 

(1.5-6-1) รวมถึงการให+ข+อมูลความรู+แก�ศิษย.เก�าผ�านทางบอร.ดประกาศ (1.5-6-2) และประชาสัมพันธ.ผ�านเวปเพจ
ของคณะวิชา (1.5-6-3) 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-6-1 โครงการ/กิจกรรม.... 
1.5-6-2 ข+อมูลข�าวสารทางบอร.ดประกาศ 
1.5-6-3 ข+อมูลข�าวสารทางเวปเพจคณะวิชา 
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การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

.................ข+อ    
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 
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ตัวบ�งช้ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
(ข�อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะวิชา โดยให�นิสิตมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม 
 คณะมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส�งเสริมผลการเรียนรู+ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติทุกด+าน (1.6-1-1) โดย 
- มีการพิจารณาจากรายงานผลความต+องการผู+ใช+บัณฑิต มีผลการประเมินภาพรวมคะแนนเท�ากับ.............คะแนนซ่ึงอยู�
ในระดับคุณภาพ....................(1.6-1-2) โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ (1.6-1-3)  
- มีคณะกรรมการสโมสรนิสิต (1.6-1-4) นิสิตมีส�วนร�วมในการประชุมและวางแผนการดําเนินงาน (1.6-1-5) และการจัด
โครงการกิจกรรมและรายงานผลโครงการตามวงจร PDCA (1.6-1-6)  
- คณะกรรมการและสโมสรนิสิตร�วมประชุมเพ่ือประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน และการนําผลไปพัฒนา 
และ/หรือ ปรับปรุง... (อะไรอย�างไรระบุ)  (ด+านการดําเนินงาน/แผนโครงการหรือแผนปฏิบัติการ ฯลฯ  
ป�ถัดไป) (1.6-1-7)  
- มีการนําผลจากการประเมินท่ีได+จากการดําเนินงานมากําหนดวางแผนและกําหนดโครงการในป�ถัดไป  
(1.6-1-8) 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติระดับอุดมศึกษา 
1.6-1-2 รายงานความต+องการผู+ใช+บัณฑิต 
1.6-1-3 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการและรายงานการประชุมดําเนินการท่ีนิสิตมีส�วนร�วม 
1.6-1-4 คําสั่งแต�งต้ังสโมสรนิสิตและรายงานการประชุมสโมสรนิสิตถึงการมีส�วนร�วมในการพิจารณา

วางแผนและจัดโครงการ/กิจกรรมร�วมกับคณะวิชา 
1.6-1-5 แผนการดําเนินงาน /แผนปฏิบติัการ ป�การศึกษา 2563 
1.6-1-6 หลักฐานโครงการ/และรายงานผลโครงการ 5 ด+าน ท่ีนิสิตมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนและการ

จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
1.6-1-7 หลักฐานรายงานการประชุมคณะกรรมการ......ครั้งท่ี... วาระท่ี... (คณะกรรมการฯ ประชุม

ร�วมกับสโมสรนสิิตเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน  การนําผลไปพัฒนา /ปรับปรุง กําหนด
แผนการดําเนินงาน /แผนปฏิบติัการโครงการป�ถัดไป) 

1.6-1-8 แผนปฏิบัติการประจําป�การศึกษา 2564 

 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให�ดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู�
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการให�ครบถ�วน ประกอบด�วย 
(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู�  (3) ทักษะทางปmญญา (4) ทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะวิชาดําเนินการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 
ระดับอุดมศึกษาครบถ+วน 5 ประการ โดยสอดคล+องความต+องการของผู+ใช+บัณฑิตและนําหลัก PDCA ไปใช+ใน
ชีวิตประจําวันเป<นการพัฒนาคุณภาพนิสิต ดังนี้  
(1) ด+านคุณธรรมจริยธรรม ….กิจกรรม ได+แก� โครงการ.... (1.6-2-1) 
(2) ด+านความรู+…....กิจกรรม ได+แก� โครงการ.... (1.6-2-2) 
(3) ด+านทักษะทางปJญญา….กิจกรรม ได+แก� โครงการ.... (1.6-2-3) 
(4) ด+านทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ ….กิจกรรม ได+แก� โครงการ.... (1.6-2-4) 
(5) ด+านทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ….กิจกรรม ได+แก� โครงการ....  
(1.6-2-5) 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.6-2-1 โครงการและรายงานผลโครงการ... (พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)  
1.6-2-2 โครงการและรายงานผลโครงการ... (พัฒนาความรู+)  
1.6-2-3 โครงการและรายงานผลโครงการ... (พัฒนาทักษะทางปJญญา)  
1.6-2-4 โครงการและรายงานผลโครงการ... (พัฒนาทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความ

รับผิดชอบ)  
1.6-2-5 โครงการและรายงานผลโครงการ... (พัฒนาทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+

เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 
3. จัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพแก�นิสิต 
 คณะวิชามีการจัดกิจกรรมให+ความรู+และทักษะการประกันคุณภาพแก�นิสิต จํานวน ... กิจกรรม ได+แก� 
โครงการ/กิจกรรม..........................  (1.6-3-1) และมีนิสิตร�วมกิจกรรมจํานวน ... คน 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.6-3-1 โครงการและรายงานผลโครงการ... (ความรู+/ทักษะการประกันคุณภาพ)  

 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนนิงานครั้งต�อไป 
 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ คณะวิชามีการประชุมประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของโครงการ/กิจกรรม  
(1.6-4-1)  
- มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน.... (อะไร) ... ในครั้งต�อไป/ ในภาคเรียนต�อไป/ ในป�ต�อไป (1.6-4-2)  
ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้งต�อไป 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
1 1.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม…………………………… 

1.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
1.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 
 

2 2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม…………………………… 
2.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 
2.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 
 

3 3.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม…………………………… 
3.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 
3.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 
 

4 4.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม…………………………… 
4.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 
4.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 

5 5.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม…………………………… 
5.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
5.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังนี้ 
1)...................................... 
2)...................................... 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.6-4-1 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของนิสิต  
1.6-4-2 รายงานการประชุมผู+เก่ียวข+อง ประเด็น การสรุปผลการประเมินและแก+ไขตามข+อเสนอแนะ 

 
 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 คณะวิชามีการติดตาม/ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (1.6-5-1) 
ดังนี้  
แผน.........โครงการ.........................(เป<นไปตามเป̂าหมายหรือไม� อย�างไร) 

คณะวิชาได+ประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (1.6-5-1) ตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป�การศึกษา 2563  

ตัวอย�าง 
ในพันธกิจท่ี......................  

    ยุทธศาสตร.ท่ี.....................  
    ตามแผนงาน……………….. 
 โดยมีตัวชี้วัดท่ีประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนดําเนินการได+ ครบท้ัง ........ ตัวชี้วัด  
มีผลดําเนินการทุกตัวชี้วัดร+อยละ ...........ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด เปqาหมาย ผลดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร.ท่ี .... 
1. ชื่อตัวชี้วัด.........................   
2. ชื่อตัวชี้วัด.........................   
3. ชื่อตัวชี้วัด.........................   
4. ชื่อตัวชี้วัด.........................   
5. ชื่อตัวชี้วัด.........................   
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ตัวช้ีวัด เปqาหมาย ผลดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร.ท่ี ….. 
1. ชื่อตัวชี้วัด.........................   
2. ชื่อตัวชี้วัด.........................   
3. ชื่อตัวชี้วัด.........................   

 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.6-5-1 รายงานสรุปประเมินความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค.ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

 
 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
 คณะวิชามีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม (1.6-6-1) ไปปรับปรุงแผน/
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต (1.6-6-2) 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.6-6-1 รายงานการประชุมผู+เก่ียวข+อง ประเด็น การสรุปผลการประเมินและแก+ไขตามข+อเสนอแนะ 

1.6-6-2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในป�ถัดไป 

 
การประเมินตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

.................ข+อ    
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 

องค.ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. ..................... 
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องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค. 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
(ข�อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน.ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค. 
 คณะวิชามีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีเป<นระบบ
และมีกลไกส�งเสริมสนับสนุนเพ่ือให+สามารถดําเนินการได+ตามแผนท่ีกําหนดไว+ และมีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช+ประโยชน.ในงานวิจัยและงานสร+างสรรค. 
ระบบ 
- มีข+อกําหนด/ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศ เก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัย (2.1-1-1) 
- มีข้ันตอนการดําเนินงาน (2.1-1-2) 
- มีแผนการดําเนินงานด+านการวิจัย และงบประมาณ (2.1-1-3) 
- มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยโดยใช+ร�วมกับงานระบบและบริการสารสนเทศและงานวิจัยและบริการ
วิชาการ (2.1-1-4) 
กลไก 
- มีคณะกรรมการวิจัย กํากับดูแลการสร+างงานวิจัยตามแผนงานวิจัย (2.1-1-5) 
- มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน (2.1-1-6)  
- มีฐานข+อมูลงานวิจัย (2.1-1-7) เพ่ือบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนาํไปใช+ประโยชน.ในงานวิจัยและงานสร+างสรรค. 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-1-1 - ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศเก่ียวกับระบบการส�งเสริมและการบริหารงานวิจัย 

- ประกาศหลักเกณฑ.การให+ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
- หลักเกณฑ.การจ�ายค�าตอบแทนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ.เผยแพร� 
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2.1-1-2 คู�มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
2.1-1-3 แผนดําเนินงานวิจัย พร+อมงบประมาณ 
2.1-1-4 ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย 
2.1-1-5 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการวิจัย/คณะกรรมการดําเนินงาน/คณะกรรมการบริหารคณะ 
2.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย/คณะกรรมการดําเนินงาน/คณะกรรมการบริหารคณะ 
2.1-1-7 ฐานข+อมูลงานวิจัย 

 
2. สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค. 
คณะมีการสนับสนุนการสร+างผลงานวิจัยของบุคลากร ดังนี ้
- มีการให+บุคลากรเข+าใช+คอมพิวเตอร.สืบค+นข+อมูลจากสํานักวิจัย / มีการ Link ข+อมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกให+กับ
บุคลากร ห+องปฏิบัติการวิจัย และมีส�วนงานวิจัยและบริการวชิาการในการให+คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร+างสรรค. (2.1-2-1) 
- มีห+องสมุดส�วนกลาง และแหล�งค+นคว+าข+อมูลสนับสนุนการวิจัยลิงค.ข+อมูลวิจัยผ�านเวปเพจของส�วนงานวิจัยและ
บริการวิชาการ (2.1-2-2) 
- มีสิ่งอํานวยความสะดวก ได+แก� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค+นข+อมูล (2.1-2-3) ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห+องปฏิบัติการ (2.1-2-4) 
- มีการให+บุคลากรเข+าพบผู+ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอคําปรึกษาจากงานวิจัยและบริการวิชาการและสนับสนุนการวิจัยโดยมี
โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยในป�การศึกษา 256....  (2.1-2-5) 
- มีกิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. ได+แก� การจัดประชุมวิชาการ...... 
  ป�การศึกษา 256.... (หรือการจัดแสดงงานสร+างสรรค.).........ใน...(งานประชุมวิชาการอะไร) การจัดโครงการ......... (งาน
ประชุมวิชาการอะไร) โดยเชิญศาสตราจารย.อาคันตุกะหรือศาสตราจารย.รับเชิญ (visiting professor) ศาสตราจารย.... 
(ระบุ).... มาให+ความรู+ในหวัข+อเรื่อง............. (2.1-2-6) 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-2-1 หลักฐาน.... (ห+องปฏิบัติการหรือห+องปฏิบัติงานสร+างสรรค.หรือหน�วยวิจัยหรือศูนย.เครื่องมือหรือ

ศูนย.ให+คําปรึกษา รายงานการใช+ห+องปฏิบัติการ และส�วนงานวจิัยและบริการวิชาการ) 
2.1-2-2 หลักฐานห+องสมุด  และแหล�งค+นคว+าข+อมูลผ�าน web page ของส�วนงานวิจยัและบริการวิชาการ 
2.1-2-3 หลักฐานสิ่งอํานวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
2.1-2-4 หลักฐานสิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห+องปฏิบัติการ 
2.1-2-5 โครงการและรายงานผลโครงการอบรม......ระบุ 
2.1-2-6 โครงการและรายงานผลโครงการอบรม......ระบุ 
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3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป(นทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค. 
 คณะมีการจัดสรรงบประมาณท่ีได+รับ ประจําป�การศึกษา 256... เพ่ือเป<นทุนวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ให+กับ
คณาจารย. (2.1-3-1)  
- มีการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล�งทุนภายนอก โดยคณะวิชาและมหาวิทยาลัยฯ จัดให+มีระบบสนับสนุน เช�น  การจัดให+มี
ข+อมูล รายละเอียดและเง่ือนไขของแหล�งทุนวิจัยต�างๆ ท้ังแหล�งทุนภายในประเทศและต�างประเทศท่ีอาจารย.และ
นักวิจัยสามารถเข+าดูได+จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web site ของส�วนงานวิจัยและบริการวิชาการ (2.1-3-2)  
- ในป�การศึกษา 256.... มีคณาจารย.ได+รับทุนวิจัยจากภายในจํานวน......บาท และภายนอกสถาบัน จํานวน.....บาท รวม
เป<นเงินท้ังสิ้น....บาท (2.1-3-3) 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-3-1 แผน/งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย  
2.1-3-2 Web site ของส�วนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
2.1-3-3 งานวิจัยและเงินทุนวิจัยของอาจารย.ประจํา พร+อมสัญญาทุนวิจัย 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค. ในการประชุมวิชาการ หรือการ
ตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาต ิ
 คณะวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัย (2.1-4-1) ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ซ่ึงเป<นไปตามหลักเกณฑ.การจ�ายค�าตอบแทน
บทความวิจัยท่ีตีพิมพ.เผยแพร� (2.1-4-2) 
 - มีผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ.ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  จํานวน.........บาท (2.1-4-3) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-4-1 แผน/งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร�งานวิจัย 

2.1-4-2 หลักเกณฑ.การจ�ายค�าตอบแทนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ.เผยแพร� 
2.1-4-3 - ผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการตีพิมพ.เผยแพร� 

- เงินสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย.และนักวิจัย มีการสร�างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย.และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ดีเด�น 
 คณะวิชามีการพัฒนาอาจารย.และนักวิจัย โดยจัดโครงการ...... เพ่ืออบรมให+ความรู+.....(ด+านการวิจัย) 
ให+กับคณาจารย. (2.1-5-1) อีกท้ังมีการสร+างขวัญและกําลังใจตลอดจนการยกย�องอาจารย.ท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สร+างสรรค.ดีเด�น โดยการ...................... (2.1-5-2) 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-5-1 โครงการและรายงานผลโครงการ.....  

(การอบรมให+ความรู+เพ่ือพัฒนาศักยภาพด+านการวิจัย) 
2.1-5-2 โครงการและรายงานผลโครงการ..... 

(สร+างขวัญกําลังใจ/ยกย�องอาจารย.ท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ดีเด�น) 
 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ท่ีนําไปใช�ประโยชน. และ 
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   มีระบบและกลไกการคุ+มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ท่ีนําไปใช+ประโยชน. และดําเนินการตามระบบ ดังนี้ 
 ระบบ 
 - มีข+อกําหนด/ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศ เก่ียวกับการคุ+มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ท่ีนําไปใช+ประโยชน. (2.1-6-1) 
 - มีแผนการดําเนินงาน (2.1-6-2) 
 - มีข้ันตอนการดําเนินงาน (2.1-6-3) 
 กลไก 
 - มีคณะกรรมการ......ดําเนินการ (2.1-6-4) 
 - เอกสารแบบฟอร.มเก่ียวกับการยื่นขอจดลิขสิทธิ์ผลงานทางวชิาการ (2.1-6-5) 
 - มีการประชุมคณะกรรมการ...... ประเด็นพิจารณาการคุ+มครองสิทธิ์ และการคัดเลือกผลงานวิจยัหรืองาน
สร+างสรรค. ปรากฏหลักฐานในรายงานการประชุมครั้งท่ี....วาระ..... (2.1-6-6) 
 - มีการดําเนินการติดต�อประสานงานกับ.......เพ่ือขอจด (อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) ในผลงานทางวิชาการ/วิจัย
เรื่อง......หรืองานสร+างสรรค.......... (2.1-6-7) ตามระบบท่ีกําหนด 
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รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-6-1 ข+อกําหนด/ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศ การคุ+มครองสิทธิ์ของงานวิจัยท่ีนําไปใช+ประโยชน. ระเบียบ

มหาวิทยาลัยว�าด+วยการบริหารจัดการสิทธิประโยชน.จากสินทรพัย.ทางปJญญา 
2.1-6-2 แผนการดําเนินงาน 
2.1-6-3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2.1-6-4 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน…(สิทธิ์ของงานวิจัย) 
2.1-6-5 เอกสารแบบฟอร.มจดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ 
2.1-6-6 การประชุมคณะกรรมการ... ประเด็นการคุ+มครอง 
2.1-6-7 หลักฐานการยื่นขออนุลิขสิทธิ์/ลิขสิทธิ์ผลงานทางวชิาการ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

.................ข+อ    
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 279 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค.  
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปmจจัยนําเข�า 
 

ผลการประเมิน คะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563   
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน   

 
ผลการดําเนินงาน 
  

 1. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 
 

หลักสตูร 
(1) 

รายช่ือผลงานหรอืงาน
สร�างสรรค.ท่ีได�รับเงิน

สนับสนุน 

จํานวน
อาจารย.
ประจํา 
(2) 

จํานวน
เงิน

สนับสนุน
ภายใน 

(3) 

จํานวน
เงิน

สนับสนุน
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ช่ืออาจารย. ผลงาน 

ระดับปรญิญาตร ี

1. หลักสูตร…………… 

ระดับปรญิญาโท 

1. หลักสูตร…………… 

 

 
 
 

     

รวม     

สัดส�วนจํานวนเงินวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ต�อจํานวนอาจารย. (5)/(2) ............. 
คะแนนท่ีได� ............. คะแนน 
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2. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ 

หลักสตูร 
(1) 

รายช่ือผลงานหรอืงาน
สร�างสรรค.ท่ีได�รับเงิน

สนับสนุน 

จํานวน
อาจารย.
ประจํา 
(2) 

จํานวน
เงิน

สนับสนุน
ภายใน 

(3) 

จํานวน
เงิน

สนับสนุน
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ช่ืออาจารย. ผลงาน 

ระดับปรญิญาตร ี

1. หลักสูตร…………… 

ระดับปรญิญาโท 

1. หลักสูตร…………… 

 

 
 
 

     

รวม     

สัดส�วนจํานวนเงินวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ต�อจํานวนอาจารย. (5)/(2) ............. 
คะแนนท่ีได� ............. คะแนน 

 

3. กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 

หลักสตูร 
(1) 

รายช่ือผลงานหรอืงาน
สร�างสรรค.ท่ีได�รับเงิน

สนับสนุน 

จํานวน
อาจารย.
ประจํา 
(2) 

จํานวน
เงิน

สนับสนุน
ภายใน 

(3) 

จํานวน
เงิน

สนับสนุน
ภายนอก 

(4) 

รวมจํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯจาก
ภายในและ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ช่ืออาจารย. ผลงาน 

ระดับปรญิญาตร ี
1. หลักสูตร…………… 
ระดับปรญิญาโท 
1. หลักสูตร…………… 
 

 
 
 

     

รวม     
สัดส�วนจํานวนเงินวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ต�อจํานวนอาจารย. (5)/(2) ............. 

คะแนนท่ีได� ............. คะแนน 
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4. คะแนนประเมินตนเองเฉล่ียรวม (สําหรับคณะวิชาท่ีเป~ดสอนหลักสูตรหลายกลุ�มสาขาวิชา) 
= (คะแนนประเมินของกลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี + กลุ�มสาขาวชิาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี
+คะแนนประเมินของกลุ�มสาขาวิชามนุษย.ศาสตร.และสังคมศาสตร.)/3      

  = (....... + .........) / 3  = ……….. 
การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

    
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 

 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.2-1  
2.2-2  
2.2-3  
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ตัวบ�งช้ี 2.3   ผลงานทางวิชาการและอาจารย.ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ. 
 

ผลการประเมิน ค�าร�อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี/กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ/กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และ
สังคมศาตร. (เลือกกลุ�มสาขาวิชาท่ีคณะวิชาเป~ดสอนหลักสูตร) 
 
รายงานผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ช่ือผู�วิจัย บทความ/ผลงานวิจัย ว/ด/ป ท่ีตีพิมพ. ฐานข�อมูลท่ีตีพิมพ. ค�าน้ําหนัก 
1      
2      
3      
4      

 
ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ 
 

ค�า
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ�วง

นํ้าหนัก 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ 

  

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตาม ประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพจิารณา วารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป<นประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีออกประกาศ  
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ค�า
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ�วง

นํ้าหนัก 
- ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 
2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตท่ีิไม�อยู�ใน ฐานข+อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรบัการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบนั
นําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเป<นประกาศให+ทราบเป<นการ ท่ัวไป 
และแจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต�วนัท่ีออกประกาศ (ซึง่
ไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมลู 
TCI กลุ�มท่ี 1 

  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาตท่ีิปรากฏใน ฐานข+อมูลระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  

- ผลงานได+รบัการจดสิทธบิัตร  

- ผลงานวชิาการรับใช+สังคมท่ีได+รบัการประเมนิผ�านเกณฑ.การขอ
ตําแหน�งทางวิชาการแล+ว  

- ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ  

- ผลงานค+นพบพันธุ.พืช พันธุ.สัตว. ท่ีค+นพบใหม�และได+รบัการจดทะเบยีน  

- ตําราหรือหนงัสือท่ีได+รบัการประเมนิผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทาง
วิชาการแล+ว  

- ตําราหรือหนงัสือท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ.การประเมนิ
ตําแหน�งทางวิชาการแต�ไม�ได+นํามาขอรบัการประเมนิตําแหน�งทาง
วิชาการ 

  

ผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําคณะ  
จํานวนอาจารย.และนักวิจัยท้ังหมด  



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 284 

 

ค�า
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ�วง

นํ้าหนัก 

ร�อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย.ประจําคณะ  
คะแนนท่ีได� ................ คะแนน 

หมายเหต ุ: การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป<นฉบบัสมบูรณ. (Full 

Paper) และเมื่อ ได+รบัการตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป<นฉบบัสมบรูณ.ซึง่สามารถอยู�ใน
รูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส.ได+ 
รายงานผลงานคุณภาพงานสร�างสรรค. 
ท่ี ช่ือผู�ผลิตผลงาน ประเภทผลงาน ว/ด/ป ท่ีแสดง 

ผลงาน 
สถานท่ีแสดงผลงาน ค�าน้ําหนัก 

1      
2      
3      
4      

 
ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานสร�างสรรค.  

ค�า
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ�วง

นํ้าหนัก 

0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส. online 

  

0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีรบัการเผยแพร�ในระดับชาต ิ   
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ   
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานสร�างสรรค.ของอาจารย.ประจําคณะ   
จํานวนอาจารย.และนักวิจัยท้ังหมด …………. คน 

ร�อยละของผลรวมถ�วงนํ้าหนักของผลงานสร�างสรรค.ของอาจารย.ประจําคณะ ร�อยละ ……………………. 

คะแนนท่ีได� …………………. คะแนน 
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การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

    
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.3-1  
2.3-2  
2.3-3  

 
องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. ..................... 
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องค.ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก�สังคม 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
(ข�อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563   
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป8 ท่ีสอดคล�องกับความต�องการของสังคม และกําหนดตัวบ�งช้ีวัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคม และเสนอกรรมการประจาํคณะ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 คณะจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป�ท่ีสอดคล+องกับความต+องการของสังคมโดยทําการสํารวจความ
ต+องการของสังคม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคม  โดยดําเนินการตาม
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม ดังนี้ 
ระบบ 
- มีระเบียบ/คําสั่ง ว�าด+วยเรื่องการบริการทางวิชาการแก�สังคมระดับคณะ (3.1-1-1) ซ่ึงสอดคล+องกับหลักเกณฑ.และ
แนวทางการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการให+บริการทางวิชาการ (3.1-1-2) 
- มีแผนดําเนินการบริการทางวชิาการแก�สังคมและงบประมาณ (3.1-1-3) 
กลไก 
- มีคณะกรรมการบริการวิชาการดําเนินงานประจําคณะซ่ึงประกอบด+วยคณบดี รองคณบดีและตัวแทนสาขาวิชาใน
สังกัด (3.1-1-4) 
- มีคณะกรรมการบริหารคณะกํากับติดตามควบคุมการดําเนินงานการให+บริการทางวิชาการแก�สังคม  
(3.1-1-5) 
- มีผลสํารวจความต+องการของสังคมชุมชน (3.1-1-6)  
- มีการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการประจําคณะ เพ่ือกําหนดโครงการ/กิจกรรม/หัวข+อในการให+ 
บริการทางวิชาการประจําป�การศึกษา 256......  และกําหนดชุมชนหรือสังคมในการให+บริการ โดยพิจารณาจากผล
สํารวจความต+องการของสังคม กําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผน กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของตัวชี้วัด
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ของโครงการบริการวิชาการแก�สังคม (3.1-1-7) และคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล+ว มีมติเห็นชอบอนุมัติ
ให+ดําเนินการ (3.1-1-8) 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-1-1 ระเบียบ/ประกาศ/ระบบ/แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริการทางวิชาการแก�สังคมของคณะ 
3.1-1-2 หลักเกณฑ.และแนวทางการบริการวิชาการ “Flow chart การบริการวิชาการแก�สังคม 

มหาวิทยาลัยเนชั่น” 
3.1-1-3 แผนดําเนินงานบริการทางวิชาการและงบประมาณ 
3.1-1-4 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการประจําคณะ 
3.1-1-5 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะ 
3.1-1-6 รายงานผลการความต+องการของสังคมชุมชน 
3.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (ประเด็นพิจารณาโครงการ/กิจกรรมบริการ

ทางวิชาการ (หัวข+อการให+บริการฯ ตามความต+องการของสังคม/ชุมชน กําหนดชุมชนฯ และ
การใช+ประโยชน.จากการบริการวิชาการเพ่ือให+เกิดผลต�อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม) 

3.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (ประเด็นอนุมัติดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ 

 
2. โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช�ประโยชน.จากการบริการวิชาการเพ่ือให�
เกิดผลต�อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 
 คณะมีการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก�สังคมอย�างต�อเนื่อง (หรือยั่งยืนถ+ามี) (3.1-2-1) มีการ
ประชุมคณะกรรมการ... (ระบุ เช�น กรรมการบริการวิชาการ)  เพ่ือกําหนดหัวข+อในการให+บริการวิชาการแก�สังคม 
ซ่ึงเป<นไปตามแผนฏิบัติการป�การศึกษา ..... (3.1-2-2) และมีการกําหนดแผนการใช+ประโยชน.จากการบริการ
วิชาการ เพ่ือให+เกิดผลต�อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม (3.1-2-3) ในการประชุมครั้งท่ี .../256.... วาระ.... 
(3.1-2-4) โดยในป�การศึกษา 256...... คณะวิชาได+จัดโครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดจํานวน....โครงการ     
(3.1-2-5) ซ่ึงดําเนินการร�วมกับหลักสูตรและสถาบัน และมีโครงการท่ีคณะดําเนินการอย�างต�อเนื่องให+กับชุมชน 
ได+แก�  
 1) โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก�สังคม (ระบุ)....บูรณาการเข+ากับการเรียนการสอน โดย
คณาจารย.และนิสิตมีส�วนร�วม และเป<นการพัฒนานิสิตจากประสบการณ.จริง ซ่ึงนิสิตนําความรู+ด+าน/เรื่อง.....ระบุ..... 
ไปบริการทางวิชาการให+กับสังคมหรือชุมชน.......ระบุ..........  โดยบูรณาการเข+ากับการเรียนการสอนในรายวิชา.......
(ระบุ รหัส-ชื่อวิชา) (3.1-2-6) 
 2) โครงการบริการทางวิชาการแก�สังคม.......ซ่ึงให+บริการทางวิชาการแก�ในด+าน/เรื่อง...........โดยนําความรู+
จากการให+บริการทางวิชาการมาบูรณาการเข+ากับการวิจัยเรื่อง.... และพัฒนาความรู+ท่ีได+เผยแพร�องค.ความรู+สู�
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อาจารย./บุคลากรโดยการ............และเผยแพร�องค.ความรู+เพ่ือพัฒนานิสิตในการเรียนการสอนในรายวิชา....... และ
นําผลงานวิจัยไปใช+ประโยชน.กับสังคม... (อย�างไร).. โดยมีผลประเมินการใช+ประโยชน.และหนังสือรับรองการใช+
ประโยชน.จากผลงานวิจัย (3.1-2-7) และมีการเผยแพร�สู�สาธารณชนผ�านทางเว็บไซต./บอร.ดประกาศ (3.1-2-8) และ
หลักฐานการประเมินประโยชน.หรือผลกระทบของการให+บริการทางวิชาการต�อสังคม (3.1-2-9) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-2-1 แผนปฏิบัติการบริการวิชากรแก�สังคม (ท่ีย+อนหลังและสื่อถึงความต�อเนื่อง (2 ป�)/ยั่งยืน (5ป�)  
3.1-2-2 แผนการบริการวิชาการแก�สังคม ป�การศึกษา................ 
3.1-2-3 แผนการใช+ประโยชน. จากการบริการวิชาการเพ่ือให+เกิดผลต�อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 
3.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งท่ี...วาระ .....  (ประเด็นพิจารณาโครงการ 

หัวข+อการให+บริการทางวิชาการแก�สังคม) 
3.1-2-5 รายชื่อและโครงการและรายงานผลโครงการบริการวิชาการท่ีมีการนําความรู+นั้นมาใช+ประโยชน.  

(กรณีต�อเนื่อง 2 ป�ข้ึนไป/ยั่งยืน 5 ป�ข้ึนไป ต+องมีโครงการและรายงานผลโครงการและหลักฐาน
ย+อนหลัง) 

3.1-2-6 - โครงการและรายงานผลโครงการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก�สังคมเข+ากับการเรียน
การสอนและผลประเมินการบริการวิชาการ และ มคอ.3 มคอ.5 รายวิชา... (ระบุ รหัส-ชื่อวิชา-
โครงการ-กิจกรรม-วัน ท่ีทํา)  
- โครงการและรายงานผลโครงการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก�สังคมเข+ากับงานวิจัย
และการเรียนการสอน และ มคอ.3 มคอ.5 รายวิชา... (ระบุ รหัส-ชื่อวิชา-โครงการ-กิจกรรม-วัน 
ท่ีทําใน มคอ. ด+วย) 

3.1-2-7 - เอกสารความร�วมมือกับชุมชน/องค.การภายนอก 
- งานวิจัย และผลประเมินการใช+ประโยชน. และหนังสือรับรองการใช+ประโยชน.จากงานวิจัยหรือ
งานสร+างสรรค. 

3.1-2-8 เว็ปไซต./เอกสาร/บอร.ดประกาศเผยแพร�ประเด็นความรู+จากการบริการวิชาการ 
3.1-2-9 - รายงานสรุปผลการประเมินประโยชน. / ผลกระทบ /และความพึงพอใจจากการให+บริการ  

- แบบประเมินประโยชน. / ผลกระทบ /และความพึงพอใจจากการให+บริการ 
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3. โครงการบริการวิชาการแก�สังคมใน ข�อ 1 อย�างน�อยต�องมีโครงการท่ีบริการแบบให�เปล�า 
 คณะวิชาได+ดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผนการบริการวิชาการประจําป�การศึกษา 
256........   (3.1-3-1) ดังนี้  
 1) โครงการบริการทางวิชาการแก�สังคมแบบให+เปล�า จํานวน.... โครงการ ได+แก� 
  - โครงการ.....(ระบุ) (3.1-3-2) 
 2) โครงการบริการทางวิชาการแก�สังคมแบบมีรายได+ จํานวน...โครงการ ได+แก� 
  - โครงการ..... และมีรายได+จํานวน ........บาท (ระบุ)  (3.1-3-3) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-3-1 ตารางสรุปโครงการบริการวิชาการท่ีมีการนําความรู+นั้นมาใช+ประโยชน.   
3.1-3-2 โครงการและรายงาน ผลโครงการ..... (บริการทางวิชาการแก�สังคมแบบให+เปล�า) และ มคอ.3 

มคอ.5 
3.1-3-3 โครงการและรายงาน ผลโครงการ.... (บริการทางวิชาการแก�สังคมแบบมีรายได+) และ มคอ.3 

มคอ.5 
 
 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีของแผน และโครงการบรกิารวิชาการแก�สังคม  ในข�อ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
 จากการดําเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการ คณะกรรมการ.... (บริการทางวิชาการ) ประจําคณะ ได+มี
การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผน  และประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของโครงการ
บริการวิชาการแก�สังคม ปรากฏหลักฐานในรายงานการประชุมครั้งท่ี.../256.... วาระท่ี....(3.1-4-1)  
 1) มีผลการดําเนินงานบรรลุเป̂าหมายตามแผนการบริการทางวชิาการ ไม�น+อยกว�าร+อยละ.....(ระบุ เช�น ร+อยละ 
80) 

คณะวิชาได+ประเมินความสําเร็จของแผนการจัดโครงการบริการวิชาการแก�สังคม (3.1-ค4-01) ตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป�การศึกษา 256.. 

ในพันธกิจท่ี............ 
    ยุทธศาสตร.ท่ี................. 
    ตามแผนงาน ข+อ.............................  
     
 โดยมีตัวชี้วัดท่ีประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค. ของแผนดําเนินการได+ ครบท้ัง ........ ตัวชี้วัด  
มีผลดําเนินการทุกตัวชี้วัดร+อยละ ...........ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวชี้วัด เปqาหมาย ผลดําเนินงาน 

1. จํานวนแผน/โครงการ คณะวิชาพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเชิงพาณิชย.(ถ+ามี)   

2 แผนงาน  

2. จํานวนหน�วยงานคณะวิชาท่ีมีความร�วมมือกับ
เครือข�ายการบริการวิชาการภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

5 หน�วยงาน/ 
คณะวิชา 

 

3. ค�าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการ
เพ่ือเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

≥ 3.51  

4. ค�าเฉลี่ยความพึงพอใจจากผู+รับบริการวิชาการแก�
ชุมชนขององค.กรต�างๆ 

≥ 4.51  

5. จํานวนรายวิชาท่ีเปYดสอนทุกหลักสูตรต�อป�
การศึกษามีงานวิจัยท่ีบูรณาการบริการวิชาการกับ
การเรยีนการสอนและการนําวิจัยไปใช+ประโยชน.ต�อ
ชุมชนและท+องถ่ิน 

≥ 15 รายวิชา  

6. ร+อยละของโครงการมีการประเมินประโยชน.หรือ
ผลกระทบของการให+บริการวิชาการแก�สังคม 

100%  

7. จํานวนหัวข+อในหลักสูตรมีการจัดอบรมในระยะสั้น
และการจัดอบรมให+สอดคล+องกับความต+องการของ
องค.กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

≥ 1 เรื่อง  

 

 
 2) มีผลการดําเนินงานบรรลุเป̂าหมายตามตัวชี้วัดของแต�ละโครงการไม�น+อยกว�าร+อยละ.... (ระบุ เช�น ร+อยละ 
90) และเสนอผลประเมินความสําเร็จของตัวบ�งชี้ของแผน และของโครงการในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี.../256... วาระ.... โดยมีข+อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุง ดังนี้............(3.1-4-2) 

 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 

1 1.1 ช่ือโครงการ/กิจกรรม…………………………… 
1.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังน้ี 
1)...................................... 
2)...................................... 
1.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังน้ี 
1)...................................... 
2)...................................... 

2 2.1 ช่ือโครงการ/กิจกรรม…………………………… 
2.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังน้ี 
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ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 

1)...................................... 
2)...................................... 
2.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังน้ี 
1)...................................... 
2)...................................... 

 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ......ครั้งท่ี.....วาระท่ี..... (บริการทางวิชาการประเด็นประเมิน

ประโยชน. การบริการทางวิชาการ และแก+ไขตามข+อเสนอแนะ ประเมินผลความสําเร็จตามตัวบ�งชี้
ของแผนการบริการทางวิชาการและโครงการ การสรุปผลการปรบัปรุง/แก+ไขตามข+อเสนอแนะ) 

3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ..... วาระท่ี ..... (ประเด็นพิจารณา
ความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการ) 

 
5. นําผลการประเมินตามข�อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให�บริการวิชาการสังคม 
 คณะมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมมา
ปรับปรุงแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก�นิสิตให+มีประสบการณ.จริงและเพ่ือพัฒนาการให+บริการวิชาการสังคม 
ปรากฏดังเอกสาร.... (3.1-5-1) และกําหนดแผนการให+บริการทางวิชาการในป�การศึกษาถัดไป (3.1-5-2) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประเด็นพิจารณาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ

ให+บริการทางวิชาการ การกําหนดโครงการบริการฯ ป�ถัดไป 
3.1-5-2 แผนการบริการทางวิชาการ ป�การศึกษาถัดไป 
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6. คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 
 จากดําเนินโครงการบริการทางวิชาการท่ีคณะดําเนินการแล+ว คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมใน
ระดับสถาบัน ซ่ึงสถาบันจัดข้ึนในรูปของคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบัน/คณะทํางานโครงการ ซ่ึงมีผู+แทน
ของคณะเป<นกรรมการ (3.1-6-1) และร�วมดําเนินการโครงการ..... (3.1-6-2) ซ่ึงมีคณาจารย.ของคณะเข+าร�วมโครงการ
บริการทางวิชาการแก�สังคมท่ีสถาบันจัดข้ึน จํานวน ........คน  
(ต+องสอดคล+องกับระดับสถาบัน คณาจารย.ประจําเข+าร�วมฯ ไม�น+อยกว�า 5% ของจํานวนอาจารย.ท้ังหมดและต+องมา
จากทุกคณะ) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-6-1 - คําสั่งแต�งต้ังกรรมการบริการทางวิชาการระดับสถาบัน และรายงานการประชุม 

- คําสั่งแต�งต้ังทํางานจัดโครงการระดับสถาบัน 
3.1-6-2 โครงการและรายงานผลโครงการบริการทางวิชาการท่ีคณะมีส�วนร�วมดําเนินการกับสถาบัน  

(ทุกโครงการต+องแนบรายชื่อผู+เข+าร�วม) 
 

การประเมินตนเอง 
เปqาหมายป8การศึกษา 

2564  
บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ

เปqาหมาย 
คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 

2565  
ข+อ    

 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 

องค.ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. ........................... 
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องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ�งช้ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
(ข�อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563   
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
1. กําหนดผู�รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะมีการกําหนดผู+รับผิดชอบโดยมอบหมายให+ ...... (4.1-1-1) เป<นผู+รับผิดชอบการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ และมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสอดคล+องกับนโยบาย แผนงาน 
โครงสร+าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ. ฟ��นฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย 
ภูมิปJญญาท+องถ่ินตามจุดเน+นของสถาบัน โดยมีการกําหนดแผนงานและงบประมาณ  ป�การศึกษา 256…. โดยมีระบบ
และกลไกดังนี้ 
ระบบ 
- ข+อกําหนด/ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศ/นโยบาย แผนงาน/โครงสร+าง การบริหารจัดการงานทํานบํุารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ. ฟ��นฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภมิูปJญญาท+องถ่ินตามจุดเน+นของสถาบัน  
(4.1-1-2) 
- มีข+อกําหนด/ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศ/นโยบาย/แผนงาน/โครงสร+างการบริหารจัดการด+านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมคณะ (4.1-1-3) 
- มีแผนการดําเนินงานด+านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-1-4) 
กลไก 
- มีคณะกรรมการดําเนินงาน (4.1-1-5) 
- มีการประชุมคณะกรรมการ.......ดําเนินงาน (4.1-1-6) 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-1-1 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะและรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ  

มติกําหนดผู+รับผิดชอบ 
4.1-1-2 ข+อกําหนด/ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศ/นโยบาย แผนงาน/โครงสร+าง การบริหารจัดการงานทํานุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม การอนุรักษ. ฟ��นฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิปJญญาท+องถ่ินตามจุดเน+นของ
สถาบัน 

4.1-1-3 ข+อกําหนด/ระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศ/นโยบาย/แผนงาน/โครงสร+าง การบริหารจัดการด+านทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมคณะ 

4.1-1-4 แผนด+านศิลปะและวัฒนธรรม และงบประมาณ 
4.1-1-5 คําสั่ง....แต�งต้ังคณะกรรมการ....(ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
4.1-1-6 - รายงานการประชุมคณะกรรมการ.....ครั้งท่ี .... วาระท่ี ... 

- โครงการและรายงานผลโครงการ.... (การดําเนินงานศิลปะและวัฒนธรรมและโครงการท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต) 

 
 
2. จัดทําแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให�สามารถดําเนินการได�ตามแผน 
 คณะมีแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-2-1)  และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค.ของแผนคือ ดําเนินงานบรรลุเป̂าหมายตามแผนด+านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดไว+ไม�น+อย
กว�าร+อยละ......... ของจํานวนโครงการตามแผนท้ังหมด.....โครงการ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือให+สามารถดําเนินการ
ได+ตามแผน  

จัดทําแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให+สามารถดําเนินการได+ตามแผน โดยกําหนดไว+ในพันธกิจท่ี............. ยุทธศาสตร.
ท่ี………………….. ตามแผนงาน ข+อ............. 
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     การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนมี...........ประเด็น ดังนี้ 
ตัวอย�าง 

ตัวช้ีวัด เปqาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนแผน/โครงการคณะวิชามี
แผนปฏิบัติการด+านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน 

4 แผนงาน  

2. มีเว็บไซด.ท่ีสนับสนุนและส�งเสริม
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
คณะวิชาเพ่ือการบริหารจัดการด+าน
ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร+าง
เสริมอัตลักษณ. 

มีการ 
เผยแพร� 

วัฒนธรรม 
สู�สาธารณชน 

 

3. มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข+องกับการทํานุบํารุง
พุทธศาสนา สืบสานประเพณีเสริมสร+าง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดี
ให+แก�นิสิต 

อย�างน+อย 6 
กิจกรรม 

 

4. ร+อยละผลการบูรณาการงานด+านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยต�อโครงการ/
กิจกรรม/ในรายวิชาท่ีเปYดสอนของป�
การศึกษานั้นแต�ละหลักสูตร 

≥70%  

5. จํานวนงานวิจัยด+านศิลปวัฒนธรรม
ของท+องถ่ินท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

≥2 เรื่อง  

6. ร+อยละของโครงการท่ีทําร�วมกับ
ท+องถ่ิน/ชุมชน 

≥80%  
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-2-1 แผนด+านศิลปะและวัฒนธรรม และงบประมาณ 
4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ....ประเด็นกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผน 

 

 
3. กํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มีคณะกรรมการ...... (ด+านทํานุบํารุงฯ) ทําการกํากับติดตามให+มีการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมด+านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให+เป<นไปตามแผน ปรากฏในการประชุมครั้งท่ี..... (4.1-3-1) โดยมีผลการดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ. ฟ��นฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิปJญญาท+องถ่ิน (4.1-3-
2) ได+แก�  
 ตัวอย�าง 
 1) โครงการ/กิจกรรม..... 
 2) โครงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข+ากับการเรียนการสอน (ชื่อโครงการ)......ในรายวิชา........ ซ่ึง
อาจารย.และนิสิตมีส�วนร�วมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม /การอนุรักษ./ฟ��นฟู/สืบสาน/เผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปJญญาท+องถ่ิน โดยการ.......(อย�างไร) ให+กับกับชุมชน 
 3) โครงการ...ระบุ...ฯลฯ 
 และรายงานผลให+กับคณะกรรมการ บริหารคณะทราบถึงผลการดําเนินงาน ในการประชุมครั้งท่ี...  
(4.1-3-3) 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ......ประเด็น กํากับ ติดตามให+มีการดําเนินงานตามแผน 
4.1-3-2 โครงการและรายงานผลโครงการ...... และ มคอ.3 มคอ.5 
4.1-3-3 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารคณะครั้งท่ี .... วาระท่ี.... 

 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จากผลการดําเนินโครงการทํานุศิลปะและวัฒนธรรม คณะมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ ท่ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม..... (ระบุ).... (เช�น มีการดําเนินงานบรรลุ
เป̂าหมายตามแผนท่ีกําหนดไม�น+อยกว�าร+อยละ 80)  ได+แก� 
 - จํานวนโครงการตามแผนท้ังหมดจํานวน ... โครงการ 
 - ดําเนินการบรรลุเป̂าหมาย จํานวน..... โครงการ (4.1-4-1) 
 - คิดเป<นร+อยละ ....... 
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 และมีการสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนด+านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และประเด็นการนํา
ผลท่ีได+ไปปรับปรุงและพัฒนาท่ีเก่ียวข+อง ปรากฏหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการ.... ครั้งท่ี.... /256... วาระ
ท่ี .... โดยมีข+อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงในประเด็น ดังนี้ ............  (4.1-4-2) 

จากผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเนชั่น มีการประเมินความสําเร็จ
ภายใต+ตัวบ�งชี้ท่ีใช+วัดตามวัตถุประสงค.ของแผนด+านทํานุศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
ตัวอย�าง 

ตัวชี้วัด เปqาหมาย ผลดําเนินงาน 
1. จํานวนแผน/โครงการคณะวิชามีแผนปฏิบัติการ
ด+านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการ
สอน 

4 แผนงาน  

2. มีเว็บไซด.ท่ีสนับสนุนและส�งเสรมิการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคณะวิชาเพ่ือการบริหาร
จัดการด+านส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร+าง
เสรมิอัตลักษณ. 

มีการ 
เผยแพร� 

วัฒนธรรม 
สู�สาธารณชน 

 

3. มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข+องกับการทํานุบํารุงพุทธศาสนา 
สืบสานประเพณีเสรมิสร+างคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกท่ีดีให+แก�นิสิต 

อย�างน+อย 6 

กิจกรรม 
 

4. ร+อยละผลการบูรณาการงานด+านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจยัต�อ
โครงการ/กิจกรรม/ในรายวิชาท่ีเปYดสอนของป�
การศึกษาน้ันแต�ละหลักสตูร 

≥70%  

5. จํานวนงานวิจัยด+านศิลปวัฒนธรรมของท+องถ่ินท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

≥2 เรื่อง  

6. ร+อยละของโครงการท่ีทําร�วมกับท+องถ่ิน/ชุมชน ≥80%  
 

สรุปการจัดโครงการตามแผนแต�ละโครงการท้ังหมด จํานวน ........... โครงการ 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
1 1.1 ช่ือโครงการ/กิจกรรม…………………………… 

1.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังน้ี 
1)...................................... 
2)...................................... 
1.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังน้ี 
1)...................................... 
2)...................................... 

2 2.1 ช่ือโครงการ/กิจกรรม…………………………… 
2.2 มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรม ดังน้ี 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
1)...................................... 
2)...................................... 
2.3 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป ดังน้ี 
1)...................................... 
2)...................................... 

รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-4-1 ตารางสรุปโครงการด+านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ.....(ประเมินผลตามตัวบ�งชี้ท่ีวดัความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของ

แผน/การสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผน และการนําผลท่ีได+ไปปรับปรุง/พัฒนาท่ี
เก่ียวข+อง) และประเด็นสรุปผลการประเมินและแก+ไขตามข+อเสนอแนะ 

 
 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จากผลในข+อ 4 คณะได+นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและกําหนดโครงการด+านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมป�การศึกษาถัดไป (4.1-5-1) หรือ/และนําผลท่ีได+ไปปรับปรุงกิจกรรมด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม...
(อย�างไร) (4.1-5-2) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-5-1 แผนการดําเนินงานป�ถัดไป 
4.1-5-2 โครงการ/กิจกรรมด+านทํานุบํารุงศิลปะท่ีมีการปรับปรุงตามผลการประเมินฯ 

 
6. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
 คณะมีการเผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน ทาง....
(เว็บไซต./เอกสาร/บอร.ดประกาศ) (4.1-6-1) 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-6-1 เว็บไซต./เอกสาร/บอร.ดประกาศ 

 
 
 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 299 

 

7. กําหนดหรือสร�างมาตรฐานด�านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป(นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 คณะมีการกําหนดมาตรฐานด+านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป<นท่ียอมรับในระดับชาติ (4.1-7-1)  โดย........หรือ 
สร+างมาตรฐานด+านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป<นท่ียอมรับในระดับชาติ (4.1-7-2) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-7-1 ประกาศมาตรฐานคุณภาพด+านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ 
4.1-7-2 สร+างมาตรฐานด+านศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป<นท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

ข+อ    
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 

 
องค.ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. .................... 
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องค.ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ�งช้ี 5.1    การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบันและเอกลักษณ. 
                   ของคณะ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
(ข�อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ.จากผลการวิเคราะห. SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน.ของคณะและสอดคล�องกับ
วิสัยทัศน.ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล�องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ.ของคณะ และพัฒนาไปสู�แผน
กลยุทธ.ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป8ตามกรอบเวลาเพ่ือให�บรรลุผลตามตัวบ�งช้ีและเปqาหมาย
ของแผนกลยุทธ.และเสนอผู�บริหารระดับสถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 คณะได+มีการพัฒนาแผนกลยุทธ.จากผลการวิเคราะห. SWOT (5.1-1-1) โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน.ของ
คณะ (5.1-1-2) และสถาบัน (5.1-1-3) รวมท้ังสอดคล+องกับเอกลักษณ.ของคณะ และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ.ทาง
การเงิน (5.1-1-4) และแผนปฏิบัติการประจําป�ตามกรอบเวลา (5.1-1-5) เพ่ือให+บรรลุผลตามตัวบ�งชี้และ
เป̂าหมายของแผนกลยุทธ. โดยได+รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู+บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
คณะกรรมการ......ครั้งท่ี ..../256.... (5.1-1-6) 

คณะวิชา มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน และมีหน�วยตรวจสอบภายใน ติดตามการใช+เงินให+เป<นไปตาม
ระเบียบ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได+รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป� และรายงานทางการเงินต�อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบรวมท้ังได+ดําเนินการจัดทําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 256.. และนําเสนอต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และโดยรอบ 6 เดือน 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ครั้งท่ี .../256.. เม่ือวันท่ี …… เดือน...... 256.. และรอบ 12 เดือน เสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา ครั้งท่ี ..../256... เม่ือวันท่ี ..... เดือน....... 256... (5.1-1-7) โดยสรุปการดําเนินงานตาม
แผนการปฎิบัติงาน เป<นด+านได+ ดังนี้ 
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ตัวอย�าง 
1. ด+านความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผน (หน�วย=จํานวน) 

ยุทธศาสตร. แผน ผล ร�อยละ 
1. มหาวิทยาลัยแห�งโอกาส    
2. การพัฒนาการเรยีนการสอน  
การพัฒนาทักษะคนยุคใหม� 

   

3. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
การสื่อสารการบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 

   

4. พัฒนาและสร+างสรรค.ผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพระดับท+องถ่ินและ
ประเทศ 

   

5. การพัฒนาเครือข�ายการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเสริมสร+างความ
เข+มแข็งระดับท+องถ่ินและประเทศ 

   

6. พัฒนาและส�งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปJญญา
ท+องถ่ิน 

   

7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา และพัฒนาองค.กร
คุณภาพทางการศึกษาให+ได+
มาตรฐานสากล 

   

ภาพรวม    

 
2. ด+านความสําเร็จของการดําเนินการจัดโครงการ (หน�วย=จํานวน) 

ยุทธศาสตร. แผน ผล ร�อยละ 
1. มหาวิทยาลัยแห�งโอกาส    
2. การพัฒนาการเรยีนการสอน  
การพัฒนาทักษะคนยุคใหม� 

   

3. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
การสื่อสารการบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 

   

4. พัฒนาและสร+างสรรค.ผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพระดับท+องถ่ินและ
ประเทศ 

   

5. การพัฒนาเครือข�ายการบริการ    
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ยุทธศาสตร. แผน ผล ร�อยละ 
วิชาการและวิชาชีพเสริมสร+างความ
เข+มแข็งระดับท+องถ่ินและประเทศ 
6. พัฒนาและส�งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปJญญา
ท+องถ่ิน 

   

7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา และพัฒนาองค.กร
คุณภาพทางการศึกษาให+ได+
มาตรฐานสากล 

   

ภาพรวม    

 
3. ด+านการใช+จ�ายงบประมาณ (หน�วย=บาท) 

ยุทธศาสตร. แผน ผล ร�อยละ 
1. มหาวิทยาลัยแห�งโอกาส    
2. การพัฒนาการเรยีนการสอน  
การพัฒนาทักษะคนยุคใหม� 

   

3. พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
การสื่อสารการบริหารจัดการและ
บริการการศึกษา 

   

4. พัฒนาและสร+างสรรค.ผลงานวิจัย
ท่ีมีคุณภาพระดับท+องถ่ินและ
ประเทศ 

   

5. การพัฒนาเครือข�ายการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเสริมสร+างความ
เข+มแข็งระดับท+องถ่ินและประเทศ 

   

6. พัฒนาและส�งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปJญญา
ท+องถ่ิน 

   

7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา และพัฒนาองค.กร
คุณภาพทางการศึกษาให+ได+
มาตรฐานสากล 

   

ภาพรวม    
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-1-1 รายงานผลการวิเคราะห. SWOT 
5.1-1-2 วิสัยทัศน.คณะ และวิสัยทัศน.สถาบัน 
5.1-1-3 เอกลักษณ.คณะ 
5.1-1-4 แผนกลยุทธ.ทางการเงิน 
5.1-1-5 แผนปฏิบัติการประจําป� 
5.1-1-6 บันทึกข+อความเสนออนุมัติแผน 
5.1-1-7 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการและรายงานการประชุมฯ ประเด็นพิจารณาและอนุมัติแผน 

กลยุทธ. (ผู+บริหารระดับสถาบัน) 

 
2. ดําเนินการวิเคราะห.ข�อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด�วยต�นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วนค�าใช�จ�าย
เพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย. บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห.ความคุ�มค�าของการ
บริหาร หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 
 คณะมีการดําเนินการวิเคราะห.ข+อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด+วยต+นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร  
 - วิเคราะห.ข+อมูลสัดส�วนค�าใช+จ�ายเพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย. บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย�าง
ต�อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห.ความคุ+มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข�งขัน  
  คณะได+มีการแต�งต้ัคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ.ทางการเงิน (5.1-1-1)  เพ่ือดําเนินการวิเคราะห.ข+อมูล
ทางการเงินและจัดทําแผนกลยุทธ.ทางการเงิน (5.1-1-2) โดยเริ่มจาการวิเคราะห.ค�าใช+จ�ายต�อป� ดังนี้ 
ตัวอย�าง 

รายรับ หลักสูตร......... หลักสูตร......... หลักสูตร......... หลักสูตร......... 
1. จํานวนนสิิตทุกชั้นป8      
- ระดบัปรญิญาตร ี     
- ระดบัปรญิญาโท     
2. ค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียม     
- ระดบัปรญิญาตร ี     
- ระดบัปรญิญาโท     
3. งบประมาณมหาวิทยาลัย     
รวมท้ังสิ้น     
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ค�าใช�จ�าย หลักสูตร......... หลักสูตร......... หลักสูตร......... หลักสูตร......... 
1. ค�าใช+จ�ายบุคลากร (เงินเดือน)     
2. ค�าใช+จ�ายด+านการฝeกอบรม     
3. ค�าใช+จ�ายการเดินทาง     
4. ค�าตอบแทน/ใช+สอย     
5. ค�าเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ. 

    

6. ค�าใช+จ�ายเงินอุดหนุน     
รวมท้ังสิ้น     

 
วิเคราะห.รายได+ (ตัวอย�าง) 

รายการ น.บ. (ปกติ) น.บ. (ทางไกล) น.ม. (ปกติ) น.ม. (ทางไกล) 
รายได+/คน 140,000 140,000 165,000 165,000 

  
จากนั้นมาคิดจุดคุ+มทุนของแต�ละหลักสูตรสรุปได+ ดังนี้ 
 - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปกติ) มีจุดคุ+มทุนอยู�ท่ีจํานวน .... คน แต�ในป�การศึกษา 256.. มีนิสิตมาสมัคร
เรียนเพียง..... คน ดังนั้นในป�การศึกษา 256.. ต+องเร�งดําเนินการประชาสัมพันธ.เพ่ือรับสมัครนิสิตให+มีจํานวนมากข้ึนให+
ถึงจุดคุ+มทุนหรือมากกว�า เพ่ือลดความเสี่ยง 
    - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ทางไกล) มีจุดคุ+มทุนอยู�ท่ีจํานวน … คน ในป�การศึกษา 256.. มีนิสิตมาสมัคร
เรียน..... คน ถือว�า คุ+มทุน แต�ก็ยังไม�ได+ตามแผนท่ีกําหนดไว+ใน มคอ.2 ท่ีกําหนดไว+ 100 คน ดังนั้นจึงต+อง
ประชาสัมพันธ.หลักสูตรต�อเนื่องตลอดท้ังป�เพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิตให+ได+ตามแผน 
    - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปกติ) มีจุดคุ+มทุนอยู�ท่ีจํานวน 8 คน แต�ในป�การศึกษา 256.. ไม�มีนิสิตมา
สมัครเรียนเพียง ดังนั้นในป�การศึกษา 256.. ต+องเร�งดําเนินการประชาสัมพันธ.เพ่ือรับสมัครนิสิตให+มีจํานวนมากข้ึนให+
ถึงจุดคุ+มทุนหรือมากกว�า เพ่ือลดความเสี่ยง 
  - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ทางไกล) มีจุดคุ+มทุนอยู�ท่ีจํานวน … คน แต�ในป�การศึกษา 256.. มีนิสิตมา
สมัครเรียน ........ ดังนั้นถือว�า คุ+มทุน แต�ก็ยังไม�ได+ตามแผนท่ีกําหนดไว+ใน มคอ.2 ท่ีกําหนดไว+ .... คน ดังนั้นจึงต+อง
ประชาสัมพันธ.หลักสูตรต�อเนื่องตลอดท้ังป�เพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิตให+ได+ตามแผน 
    สรุปการบริหารจัดการของคณะนิติศาสตร. ในป�การศึกษา 256.. มีหลักสูตรท่ีมีจํานวนนิสิตคุ+มทุน.... 
หลักสูตร และไม�คุ+มทุน …. หลักสูตร 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-2-1 คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ.ทางการเงิน 
5.1-2-2 รายงานผลการวิเคราะห.ความคุ+มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิต

บัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน (ข+อมูลงานบัญชี การเงิน จัดซ้ือ) 
 
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป(นผลจากการวิเคราะห.และระบุปmจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปmจจัยภายนอก 
หรือปmจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได�ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให�ระดับความเส่ียงลดลง
จากเดิม 
 คณะมีการดําเนินงานด+านความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําคณะ (5.1-3-1) ดําเนินการ
วิเคราะห.ความเสี่ยงท่ีจะส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ (5.1-3-2)  
 - มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป<นผลจากการวิเคราะห.และระบุปJจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปJจจัย
ภายนอกหรือปJจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได+ (5.1-3-3) ได+แก� 
 1) ความเสี่ยงด+าน..... 
 2) ความเสี่ยงด+าน..... 
 3) ความเสี่ยงด+าน..... 
 4) ความเสี่ยงด+าน..... 
 5) ความเสี่ยงด+าน..... 
 และมีรายงานผลระดับความเสี่ยงท่ีลดลง โดยในป�การศึกษา 256…. มีการวิเคราะห.การบริหารความเสี่ยงได+
เป<นประเด็น........... ด+าน  จํานวน...........เรื่อง คือ (5.1-3-4) 
ตัวอย�าง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

เร่ืองความเสี่ยงของคณะ 

 
ระดับความรุนแรง 

1.การผลติบัณฑิต จํานวนนิสติไม�เป<นไปตามเป̂าหมายทุกหลักสูตร มากท่ีสดุ 
2.การวิจยั 1.อาจารย.มีการเผยแพร� งานวิจัยในวารสารระดับชาติในกลุ�ม TCI กลุ�มท่ี 1 

และกลุ�มท่ี 2 จํานวนน+อย 
2.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม�มีการเผยแพร� งานวิจัยในวารสารระดับชาติใน
กลุ�ม TCI  

มาก 
 

มาก 

3. การบริการวิชาการ บุคลากรในคณะ....มีจาํนวนน+อยไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงานร�วมกับชุมชน ปานกลาง 
4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ไม�มีนิสิตท่ีได+รับรางวัลระดับชาติด+านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปานกลาง 

5. การบริหารจัดการ
ด+านบุคคลากร 

มีอาจารย.ท่ีมตีําแหน�งทางวิชาการจํานวนน+อย มากท่ีสดุ 
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คณะได+มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงซ่ึงมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
ตารางรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงประจําป�การศึกษา 256….. 

ประเด็นความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

ผลการดําเนนิงาน 

1.การผลติบัณฑิต 
 - จํานวนนิสติไม�เป<นไปตามเป̂าหมาย
ทุกหลักสูตร 

เร�งประชาสัมพันธ.หลักสูตร ท้ังเชิงรกุและทุกวิถีทางท้ังออก
ประชาสมัพันธ.เอง และร�วมกับสถาบัน มีการใช+การ
ประชาสมัพันธ.ผ�านช�องทาง Google AdWords ซ่ึงให+บริการ
โฆษณาโดยคิดค�าบริการเป<นต�อคลิ๊ก ซ่ึงถ+ามีผู+ท่ีพิมพ.ใน 
google เก่ียวกับเรื่องเรยีนก็จะเข+ามาสู�เว็ปไซด.ของ
มหาวิทยาลยั โดยมีค�าใช+จ�ายตามจํานวนผู+ท่ีเข+ามาดูในเว็ปต.
ไซด. แต�จํานวนนิสติยังไม�ได+ตามแผนการรบัทุกหลักสตูร 

ความเสีย่งยังไม�
ลดลง 

 

2. การวิจยั 
 - อาจารย.มีการเผยแพร� งานวิจัยใน
วารสารระดับชาติในกลุ�ม TCI กลุ�มท่ี 1 
และกลุ�มท่ี 2 จํานวนน+อย 
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม�มีการ
เผยแพร� งานวิจัยในวารสารระดับชาติ
ในกลุ�ม TCI 

 - รวบรวมรายช่ือวารสารระดับชาตท่ีิอยู�ในฐานข+อมลู TCI กลุ�ม
ท่ี 1 และกลุ�มท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห.ถึงความเป<นไปได+ในการท่ีจะนํา
บทความไปตีพิมพ.ให+ทันรอบป�การศึกษา..... และให+ท้ังอาจารย.
และนิสิตเสนอผลงานไปยังวารสารน้ันๆ ทําให+อาจารย. และ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีงานวิจัยเผยแพร�ในวารสารกลุ�มท่ี 1 
และกลุ�มท่ี 2 มากข้ึน 

ความเสีย่งลดลง
จากระดบัมากเป<น
ระดบัปานกลาง 
 

3. การบริการวิชาการ 
- บุคลากรในคณะนิติศาสตร.มีจํานวน
น+อยไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงาน
ร�วมกับชุมชน 

เสนอต�อฝ|ายทรัพยากรมนุษย.เพ่ือขออัตรากําลังเพ่ิม ป�
การศึกษาได+รับสมัครอาจารย.ประจําเพ่ิมจํานวน 1 อัตรา 

 

ความเสี่ยงลดลง
จากระดับปาน
กลาง เป<นระดับต่ํา 

4. การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  
ไม�มีนิสิตท่ีได+รับรางวัลระดับชาติด+าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีการส�งเสรมิให+นิสิตร�วมกิจกรรมระดับชาตดิ+านศิลปและ
วัฒนธรรม ป�การศึกษา 25….. มีนิสติท่ีได+รบัรางวัลระดบัชาติ
ด+านศิลปะและวัฒนธรรม 1 คน 

ความเสี่ยงลดลง
จากระดับปาน
กลาง เป<นระดับต่ํา  

5. การบริหารจัดการด+านบุคคลากร 
- มีอาจารย.ท่ีมมีีตําแหน�งทางวิชาการ
จํานวนน+อย 

อบรมอาจารย.ในคณะเรื่องการเขียนแบบฟอร.มและการ
จัดเตรยีมเอกสารเพ่ือยื่นขอตําแหน�งทางวิชาการ ป�การศึกษา
....... มีอาจารย.ประจําได+ตาํแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.จํานวน 5 
ท�าน 

ความเสี่ยงลดลง
จากระดบัมากท่ีสุด
เป<น ระดับต่ํา  

    
 จากตารางรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงประจํา ป�การศึกษา....... มีความเสี่ยงลดลง 
จํานวน…….. ด+าน คือ ด+านการวิจัย ด+านการบริการวิชาการ ด+านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด+านการบริหาร
จัดการด+านบุคคลากร คิดเป<นร+อยละ ……… และการบริหารความเสี่ยงท่ีไม�ลดลง จํานวน...... ด+าน คือ ด+านการ
ผลิตบัณฑิต คิดเป<นร+อยละ...... 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-3-1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ  
5.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.1-3-3 แผนการบริหารความเสี่ยง 
5.1-3-4 รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง และมีผลให+ระดับความเสี่ยงลดลง (พร+อมหลักฐาน 

การดําเนินงาน) 
 
4. บริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ�วนท้ัง 10 ประการท่ีแสดงผลการดําเนินงานอย�างชัดเจน 
 คณะบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริหารคณะ (5.1-4-1) และบริหารงานด+วยหลักธรรมาภิบาลอย�าง
ครบถ+วนท้ัง 10 ประการ โดยมีผลการดําเนินงานอย�างชัดเจน ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-4-1 คณะกรรมการบริหารคณะ  

 

 
5. ค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู� ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู�มีประสบการณ.ตรง และแหล�งเรียนรู�อ่ืน ๆ 
ตามประเด็นความรู�อย�างน�อยครอบคลุม พันธกิจด�านการผลิตบัณฑิต และด�านการวิจัย จัดเก็บอย�างเป(นระบบ
โดยเผยแพร�ออกมาเป(นลายลักษณ.อักษรและนํามาปรับใช�ในการปฏิบัติงานจริง 
 จากการดําเนินงานของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลการดําเนินตามพันธกิจของสถาบันและเอกลักษณ.ของคณะ  
คณะมีแนวปฏิบัติท่ีดี ได+แก� 
1) แนวปฏิบัติท่ีดี ด+านการผลิตบัณฑิต เรื่อง.... (อย�างไร) ....(เช�น เทคนิคการเรียนการสอน..อย�างไร /การจัดการความรู+
ด+านการวิจัย/ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการสู�สังคม การส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม) โดย
มีการสรุปข้ันตอนการปฏิบัติ ความรู+และประสบการณ. จัดทําเป<นเอกสารหลักฐานคู�มือ  
KM ท่ี 1 ด�านการผลิตบัณฑิต 
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1. การบ�งช้ีความรู�  
..................................................................................................................................................... 
2. การสร�างและแสวงหาความรู� 
..................................................................................................................................................................  
3. การจัดความรู�ให�เป(นระบบ 
..................................................................................................................................................................  
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู� 
................................................................................................................................................................... 
5. การเข�าถึงความรู� 
..................................................................................................................................................................  
6. การรู�แบ�งปmนแลกเปล่ียนเรียนรู� 
..................................................................................................................................................................  
7. การเรียนรู� 
..................................................................................................................................................................  
2) แนวปฏิบัติท่ีดี ด�านการวิจัย เรื่อง....... โดยมีการสรุปข้ันตอนการปฏิบัติ  
ความรู�และประสบการณ. จัดทําเป(นเอกสารหลักฐานคู�มือ (ม.ท.5.1-ค5-02) และเผยแพร�ผ�านทาง........ระบุ..... ซ่ึง
หน�วยงานภายในและนอกสถาบันสามารถนําไปใช�ประโยชน.ได�  
KM ท่ี 2 ด�านงานวิจัย   
1. การบ�งช้ีความรู�  
..................................................................................................................................................................  
2. การสร�างและแสวงหาความรู� 
..................................................................................................................................................................  
3. การจัดความรู�ให�เป(นระบบ 
..................................................................................................................................................................  
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู� 
..................................................................................................................................................................  
5. การเข�าถึงความรู� 
..................................................................................................................................................................  
6. การแบ�งปmนแลกเปล่ียนความรู� 
..................................................................................................................................................................  
7. การเรียนรู� 
..................................................................................................................................................................  
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-5-1 หลักฐานแนวปฏิบัติท่ีดี ด+านการผลิตบัณฑิต 
5.1-5-2 หลักฐานแนวปฏิบัติท่ีดี ด+านการวิจัย 
5.1-5-3 เผยแพร�ผ�านเวปเพจและบอร.ดประกาศคณะ 

 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 คณะกรรมการบริหารคณะ (5.1-6-1) ทําหน+าท่ีพิจารณากํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามแผน การ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 
 - มีแผนการบริหารบุคลากร ได+แก� มีระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว�าด+วยเรื่อง พัฒนาบุคลากร (5.1-6-2)  
มีงบประมาณ (5.1-6-3) และมีโครงการพัฒนาบุคลากร (5.1-6-4)  
 - มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (5.1-6-5) 
 - มีผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในด+านวิชาการและวิชาชีพ (5.1-6-6) 
 - มีการประเมินผลของแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรปรากฏหลักฐาน รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งท่ี …. /25..... ประเด็น......... (5.1-6-7) 
 - มีการนําผลไปปรับปรุงพัฒนาแผนการบริหารโดยการกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรใน 
ป�การศึกษาถัดไป และงบประมาณ  (5.1-6-8) และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในป�การศึกษาถัดไป (5.1-6-9) 
   
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-6-1 คําสั่ง มนช. ท่ี ..../256.....แต�งต้ังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย.. 
5.1-6-2 ระเบียบว�าด+วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร   
5.1-6-3 งบประมาณพัฒนาบุคลากรประจําป�การศึกษา...... 
5.1-6-4 โครงการและรายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากร 
5.1-6-5 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ป�การศึกษา..... 
5.1-6-6 การพัฒนาบุคลากร และหลักฐาน (การเข+าร�วมการประชุม อบรม พัฒนาสายวิชาการวิชาชีพ) 
5.1-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ....ครั้งท่ี ..../25… 
5.1-6-8 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ป�การศึกษา...... 
5.1-6-9 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ป�การศึกษา..... 
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7. ดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีได�ปรับให�การดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพเป(นส�วนหนึ่งของการบริหาร งานคณะ
ตามปกติท่ีประกอบด�วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
   ผลการดําเนินงาน 
.......................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-7-1  
5.1-7-2  
5.1-7-3  

 

การประเมินตนเอง 
เปqาหมายป8การศึกษา 

2564  
บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ

เปqาหมาย 
คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 

2565  
ข+อ    

 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 
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ตัวบ�งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
(ข�อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2560   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2561   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2562   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป�การศึกษา 2563    
ผลการประเมินตนเองในป�ปJจจบัุน    

 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให�เป(นไปตามองค.ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 คณะมีการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให+เป<นไปตามระบบและกลไกในองค.ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
ตัวอย�าง 
ระบบ 
- มีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ.และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (5.2-1-1) 
- มีคู�มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (5.2-1-2)  
- มีแผนกําหนดการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-1-3)  
 
กลไก 
- มีคณะกรรมการประกันคุณภาพและผู+รับผิดชอบข�าวสารสนเทศ ระดับคณะ ป�การศึกษา..... ประกอบด+วยคณบดี 
รองคณบดี หัวหน+าสาขาวิชา/ผู+แทนสาขาวิชาในสังกัด เลขานุการคณะ (5.2-1-4) 
- มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ป�การศึกษา…………. และกําหนดนโยบายคุณภาพ (5.2-1-5) เป<นกลไก
ในการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพให+เป<นไปตามองค.ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีระบบกําหนด 
(5.2-1-6) 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.2-1-1 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ.และแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
5.2-1-2 คู�มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
5.2-1-3 กําหนดการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.2-1-4 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
5.2-1-5 ประกาศนโยบายคุณภาพคณะวิชา 
5.2-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ ครั้งท่ี.... ประจําป�

การศึกษา 25... 

 
 
2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให�เป(นไปตามระบบท่ีกําหนดในข�อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให�กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ป�การศึกษา.............. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพคณะและ
หลักสูตรต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุกภาคการศึกษา ปรากฏหลักฐานรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งท่ี .... วาระ..... ประจําป�การศึกษา........... (5.2-2-1) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ... /25..... (กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนดในข+อ 1 อย�างน+อยทุกภาคการศึกษา (ระบุหลักฐานและแนบ
หลักฐาน) 
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดาํเนนิงานของหลักสูตรให�เกิดผลตามองค.ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรทําให+หลักสูตรมีผลการดําเนินงานตาม
องค.ประกอบประกันคุณภาพ ได+แก�  
 - งบประมาณ (5.2-3-1) 
 - วัสดุ ครุภัณฑ. ห+องปฏิบัติการ (5.2-3-2) 
 - บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนนุ (5.2-3-3) 
 - หนังสือ ตํารา วารสาร สื่อสารสนเทศ (5.2-3-4) 
 - รายงานความพึงพอใจต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ของอาจารย.และนิสิต (5.2-3-5) 
 

รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.2-3-1 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําป�การศึกษา 25... 
5.2-3-2 หลักฐานรายการวัสดุ-ครุภัณฑ. 
5.2-3-3 อัตรากําลัง 
5.2-3-4 ห+องปฏิบัติการ ห+องสมุด 
5.2-3-5 รายงานความพึงพอใจต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+หลักสูตร ของอาจารย.และนิสิต 

 
 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม มคอ.7 ตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให�
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 คณะมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในสังกัดคณะโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (5.2-4-1) ตามรูปแบบ มคอ.7 ท่ี อว. กําหนด (5.2-4-2) และในระบบ CHE-QA online 
เป<นไปตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร (5.2-4-3) และรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร (5.2-4-4) ให+
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาถึงผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใน
สังกัดคณะ ปรากฏหลักฐานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี .....วาระ... (5.2-4-5) 
 

รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.2-4-1 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร 
5.2-4-2 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคะแนนการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) 
5.2-4-3 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
5.2-4-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (กรรมการ) 
5.2-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ครั้งท่ี .... วาระท่ี... 
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5. นําผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากกรรมการประจาํคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให�มีคุณภาพดีข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง 
 คณะได+นําผลการประเมินคุณภาพ และข+อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ มาปรับปรุงหลักสูตรให+มี
คุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง ......(อย�างไรระบุ)...... (5.2-5-1) และรายงานผลการปรับปรุงให+คณะกรรมการประจําคณะ
ทราบ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี ..... วาระท่ี....ประเด็น .......... (5.2-5-2) 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.2-5-1 หลักฐานเอกสารผลการพัฒนาหลักสูตร (มีคุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง) 
5.2-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี..... วาระท่ี....... 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 คณะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ระดับปริญญาโท ในความรับผิดชอบจํานวน ...... หลักสูตร และมีผลการ
ประเมินคุณภาพผ�านองค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน จํานวน ...... หลักสูตร (5.2-6-1) 
 

หลักสูตร/คณะ เปqาหมาย คะแนนประเมิน 
ป8การศึกษา..... 

ระดับคุณภาพ 

ระดับปริญญาตรี 
   1. หลักสูตร.................. 

 
  

   2. หลักสูตร.................. 
 

  
ระดับปริญญาโท    
   1. หลักสูตร.................. 

 
  

   2. หลักสูตร.................. 
 

  
ระดับปริญญาเอก    
   1. หลักสูตร.................. 

 
  

   2. หลักสูตร.................. 
 

  
รวมค�าเฉล่ียทุกหลักสูตร    
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.2-6-1 รายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

ข+อ    
 
* เป̂าหมายป�การศึกษา 2564 มาจากข+อมูลในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป�การศึกษาท่ีผ�านมา 
 
องค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
จุดเด�น  
1. ............................. 
2. ............................. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ............................ 
2. .......................... 
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค.ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งช้ีของ อว. 
กลุ�ม ข     สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี 

องค.ประกอบ ตัวบ�งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

เปqาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(ค�าเฉลี่ย) 

   

1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ร+อยละ) 

   

1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ (ร+อยละ) 

   

1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวน
อาจารย.ประจํา (ร+อยละ) 

   

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข+อ)    
1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข+อ)    

รวมคะแนนองค.ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
2. การวิจัย  
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. (ข+อ) 

   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค. 
(จํานวนบาทต�อคน) 

   

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและ
นักวิจัย (ร+อยละ) 

   

รวมคะแนนองค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
3. การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม (ข+อ)    
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ข+อ) 

   

5. การบริหารจดัการ  
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลพัธ.ตามพนัธกิจ กลุ�มสถาบนั และเอกลักษณ.
ของคณะ (ข+อ) 

   

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ข+อ)    
รวมคะแนนองค.ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ  
รวมคะแนนทุกองค.ประกอบและทุกตัวบ�งชี ้  
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ภาคผนวก 
ตารางข�อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
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รายงานข�อมูลพ้ืนฐาน (Command Data Set) คณะ...................................... ป8การศึกษา 2564 

2 ช่ือข�อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
จํานวนหลักสูตร 

1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปYดสอนท้ังหมด     
2 - ---ระดับปริญญาตรี     
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต     
4 - ---ระดับปริญญาโท     
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
6 - ---ระดับปริญญาเอก     
7 - ---จํานวนศูนย.จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด     

จํานวนหลักสูตรนอกท่ีตั้ง 
8 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง     
9 - ---ระดับปริญญาตรี     
10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต     
11 - ---ระดับปริญญาโท     
12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
13 - ---ระดับปริญญาเอก     

จํานวนนักศึกษา 
14 จํานวนนักศึกษาปJจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา     
15 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี   
16 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท   
18 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
19 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก      

จํานวนอาจารย.จําแนกตามตําแหน�งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 

20 
จํานวนอาจารย.ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต�อ     

21 
- -จํานวนอาจารย.ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต�อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท�า      

22 
- -จํานวนอาจารย.ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต�อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�า     
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2 ช่ือข�อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
23 - -จํานวนอาจารย.ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต�อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า      
24 จํานวนอาจารย.ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน�งอาจารย.     

25 
- ---จํานวนอาจารย.ประจํา (ท่ีไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า     

26 
- ---จํานวนอาจารย.ประจํา (ท่ีไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า     

27 
- ---จํานวนอาจารย.ประจํา (ท่ีไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท�า     

28 จํานวนอาจารย.ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.     

29 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า     

30 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า     

31 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท�า     

32 จํานวนอาจารย.ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย.     

33 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท�า     

34 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท�า     

35 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท�า     

36 จํานวนอาจารย.ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน�งศาสตราจารย.     

37 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท�า     

38 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท�า     

39 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งศาสตราจารย. ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท�า     
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2 ช่ือข�อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
คุณวุฒิอาจารย.ประจําหลักสูตร 

40 จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา     
41 - - --ระดับปริญญาตรี     
42 - - --ระดับ ป.บัณฑิต     
43 - - --ระดับปริญญาโท     
44 - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
45 - - --ระดับปริญญาเอก     
46 จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ     
47 - - --จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ     
48 - - --จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.     
49 - - --จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน�งรองศาสตราจารย.     
50 - - --จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน�งศาสตราจารย.     

ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร 

51 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร     

52 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ     

53 - - --บทบสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ใน
ฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และ
แจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออก54ประกาศาร
ฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ใน
ฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และ
แจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ     
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54 - - --ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร     
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2     
56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศ
ให+ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ.ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1     

57 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข+อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�า
ด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร�
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556      

58 - - --ผลงานได+รับการจดสิทธิบัตร     
59 - - --ผลงานวชิาการรับใช+สังคมท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอ

ตําแหน�งทางวิชาการแล+ว     
60 - - --ผลงานวิจยัท่ีหน�วยงานหรอืองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+

ดําเนินการ     
61 - - --ผลงานค+นพบพันธุ.พืช พันธุ.สัตว. ท่ีค+นพบใหม�และได+รับการจด

ทะเบียน     
62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.

การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว     
63 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ�านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ.การประเมินตําแหน�งทางวิชาการแต�ไม�ได+นํามาขอรับการ
ประเมินตําแหน�งทางวิชาการ     

64 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส. online     

65 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน     
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66 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ     
67 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือ

ระหว�างประเทศ     
68 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค

อาเซียน     
69 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ      
70 - - -จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับ

การอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ Scopus ต�อจํานวนอาจารย.ประจํา
หลักสูตร     

การมีงานทําของบัณฑิต 
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด   
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา

ภายใน 1 ป� หลังสําเรจ็การศึกษา   
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได+งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม�

นับรวมผู+ท่ีประกอบอาชีพอิสระ)   
74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
75 จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก�อนเข+าศึกษา   
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได+

ประจําอยู�แล+ว   
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต�อระดับบัณฑิตศึกษา   
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   
79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ.ทหาร   
80 เงินเดือนหรือรายได+ต�อเดือน ของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค�าเฉลี่ย)     
81 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ+างท่ีมีต�อผู+สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)   
ผลงานทางวิชาการของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

82 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได+รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร�   

83 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ.ท่ีมีการตีพิมพ.ในลักษณะใดลักษณะ   
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หนึ่ง  

84 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ   

85 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติ
ท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการว�าด+วย
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป<นประกาศให+ทราบท่ัวไปและแจ+ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต�วันท่ีออกประกาศ   

86 - ---ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร   

87 
- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2   

88 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม�
อยู�ในฐานข+อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการว�าด+วย
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป<นประกาศให+ทราบท่ัวไปและแจ+ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวชิาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1   

89 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏอยู�ในฐานข+อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

90 - ---ผลงานท่ีได+รับการจดสิทธิบตัร   

91 
- ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส. online   
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92 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน   
93 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ   
94 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือ

ระหว�างประเทศ   
95 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค

อาเซียน   
96 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ    
97 จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ีเป<น

วงรอบประเมิน) 
 - 

ผลงานทางวชิาการของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
98 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีได+รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร�     
99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ      
100 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดับชาติ
ท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการว�าด+วย
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป<นประกาศให+ทราบท่ัวไปและแจ+ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต�วันท่ีออกประกาศ     

 101 - ---ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร     
102 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2     
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103 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม�

อยู�ในฐานข+อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการว�าด+วย
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป<นประกาศให+ทราบท่ัวไปและแจ+ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวชิาการ ท่ีปรากฏใน
ฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1     

104 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏอยู�ในฐานข+อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556     

105 - ---ผลงานท่ีได+รับการจดสิทธิบตัร     
106 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส. online     
107 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน     

 108 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ     
109 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือ

ระหว�างประเทศ     
110 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค

อาเซียน     
111 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ      
112 จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ี

เป<นวงรอบประเมิน)     
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า 
 113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า (FTES) รวมทุกหลักสูตร     
 114 - ---ระดับอนุปริญญา     
 115 - ---ระดับปริญญาตรี     
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 116 - ---ระดับ ป.บัณฑิต     
 117 - ---ระดับปริญญาโท     
 118 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
 119 - ---ระดับปริญญาเอก     
จํานวนเงินสนับสนุน 
120 จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสร+างสรรค.จากภายในสถาบัน   
 121 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี   
 122 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ   
 123 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.   
124 จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสร+างสรรค.จากภายนอกสถาบัน   

 125 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี   
 126 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ   
 127 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.   
128 จํานวนอาจารย.ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม�นับรวมผู+ลาศึกษาต�อ)   

 129 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี   
 130 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ   
 131 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.   
132 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม�นับรวมผู+ลาศึกษาต�อ)   

 133 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี   
 134 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ   
 135 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.   
 136 จํานวนอาจารย.ประจําท่ีลาศึกษาต�อ   
 137 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี   
 138 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ    
 139 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.    
 140 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต�อ   
 141 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี    
 142 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
143 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย 
144 จํานวนผลงานงานทางวชิาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย     
145 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ     
 146 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
 147 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
 148 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
149 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ทราบ
เป<นการท่ัวไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ี
ออกประกาศ     

150 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
151 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
152 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
153 ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร     
154 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
155 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
156 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
157 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในวารสาร

ทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2     
158 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
159 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
160 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
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161 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<น
ประกาศให+ทราบเป<นการท่ัวไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ.
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1     

162 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
 163 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
 164 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
165 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข+อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�า
ด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร�
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556     

166 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
167 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
168 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
169 ผลงานได+รับการจดสิทธิบัตร     
170 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
171 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
172 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
173 ผลงานวชิาการรับใช+สังคมท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอ

ตําแหน�งทางวิชาการแล+ว     
174 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
175 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
176 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     

177 ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ     
178 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
179 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
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180 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
181 ผลงานค+นพบพันธุ.พืช พันธุ.สัตว. ท่ีค+นพบใหม�และได+รับการจด

ทะเบียน     
182 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
183 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
184 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     

185 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอ
ตําแหน�งทางวิชาการแล+ว     

186 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
187 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
188 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
189 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ.การ

ประเมินตําแหน�งทางวิชาการ แต�ไม�ได+นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหน�งทางวิชาการ     

190 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
191 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
192 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     

193 
งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. online     

194 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
195 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
196 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
197 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน     
198 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
199 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
200 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
201 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ     
202 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
203 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
204 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
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205 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�าง

ประเทศ     
206 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
207 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
208 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
209 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน     
210 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
211 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
212 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
213 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ     
214 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลย ี     
215 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ     
216 - ----กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.     
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประจําป8การศึกษา 2564 

(1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) 

 

คณะ.................. 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ป8การศึกษา 2564 
 
ระดับคณะวิชา  
ส�วนท่ี 1 รายงานการกํากับมาตรฐาน 
 ผลการดําเนินงาน ด+านการกํากับมาตรฐาน (องค.ประกอบท่ี 1) ระดับหลักสูตร 

- ผ�านการกํากับมาตรฐาน จํานวน ...... หลักสูตร 
- ไม�ผ�านการกํากับมาตรฐาน จํานวน ...... หลักสูตร  คิดเป<นร+อยละ ....... ของหลักสูตร

ท้ังหมดของคณะ 
 เอกสารหลักฐาน :   

- รายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)  และ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรในคณะ 

 
ส�วนท่ี 2 การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให+ระบุว�าคณะมีระบบประกันคุณภาพอย�างไรท่ีทําให+บรรลุผล
ลัพธ.ตามท่ีคาดหวัง  

ผลการดําเนินงาน :  
 
 เอกสารหลักฐาน  :  
 
 

2) ผลลัพธ.ด�านผู�เรียน ผลลัพธ.ด�านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ.ด�านการบริการวิชาการแก�
สังคม ผลลัพธ.ด�านศิลปวัฒนธรรมและความเป(นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาซ่ึง
เป(นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
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2.1) ผลลัพธ.ด�านผู�เรียน   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามเป̂าหมายของคณะวิชา) 
 1. ร+อยละของบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�ไม�น+อยกว�าร+อยละ 90 ทุก
หลักสูตร 
 2. ระดับคะแนนผลประเมินความพึงพอใจผู+ใช+บัณฑิตอยู�ในระดับดี ไม�น+อยกว�าร+อยละ 80 ทุก
หลักสูตร 
 3. ร+อยละบัณฑิตท่ีสอบผ�านใบประกอบวิชาชีพ……. 

ผลการดําเนินงาน :  
 (ให+แสดงผลการดําเนินงานรวมถึงกระบวนการติดตาม ควบคุมการดําเนินงานในระดับหลักสูตร ให+
บรรลุเป̂าหมาย) 
 
 เอกสารหลักฐาน  :  
 
 
2.2) ผลลัพธ.ด�านการวิจัยและนวัตกรรม   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามแผนงานของคณะ) 

1. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองยุทธศาสตร. 
2. จํานวนผลงานวิชาการ/งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร� 
ผลการดําเนินงาน :  

 
 เอกสารหลักฐาน  :  
 
2.3) ผลลัพธ.ด�านการบริการวิชาการแก�สังคม   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามบริบทของหลักสูตรและตามแผนงานของคณะ
วิชา) 

1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ท่ีเกิดจากความร�วมมือของหน�วยงานอ่ืน ๆ (นอกสถาบัน) 
 2. กิจกรรมการบริการวิชาการกับชุมชน สังคมรอบข+างมหาวิทยาลัย จํานวน โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน :  
 (ผลลัพธ. การบริการวิชาการให+ระบุผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน/กลุ�มเป̂าหมาย โดยแสดงใน 2 ระยะ คือ 
ระยะสั้น-แสดงผลลัพธ.การทํากิจกรรม/โครงการ ระยะยาว-แสดงผลลัพธ.ของการนําผลจากระยะสั้นนําไปใช+
ของชุมชน/กลุ�มเป̂าหมาย ผลท่ีดีข้ึนในระยะยาว) 
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 เอกสารหลักฐาน  :  
2.4) ผลลัพธ.ด�านศิลปวัฒนธรรมและความเป(นไทย   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามบริบทของคณะวิชา) 
 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ.วัฒนธรรมและความเป<นไทย (รวมถึงกิจกรรมท่ีดําเนินงาน
ร�วมกับท+องถ่ิน) 

ผลการดําเนินงาน :  
 (ผลลัพธ. : ให+ระบุผลลัพธ.การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแต�ละโครงการ และผลต�อเนื่องจากดําเนิน
กิจกรรม/โครงการการท่ีนิสิต/บุคลากรในหลักสูตรได+นําไปปรับใช+ในชีวิต หรือพัฒนาการวิถีการดําเนินชีวิต
หรือในองค.กรให+ดีข้ึน) 
 เอกสารหลักฐาน  :  
 
 
2.5) ผลลัพธ.ด�านการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัด (ตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยน/แก+ไข/เพ่ิมเติม ได+ตามบริบทของคณะวิชา) 
 1. ระดับคะแนนประเมินผลงานทางวิชาการ/สร+างสรรค.ของบุคลากรท่ีตีพิมพ.เผยแพร�สูงข้ึน 
 2. การประชาสัมพันธ. รณรงค.รับนิสิตใหม� (จํานวนนิสิตใหม�) 
 3. การผลิตเอกสาร ตํารา เอกสารประกอบการสอนของบุคลากรอาจารย. 
 4. ....... 

ผลการดําเนินงาน :  
 
 เอกสารหลักฐาน  :  
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ภาคผนวกท่ี 4 
แบบฟอร.มรายงานรายงานผลการดําเนินงาน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

ป8การศึกษา 2564  
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รายงานผลการดําเนินงาน   
ประจําป8การศึกษา 2564 

(1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) 
  
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
*ใช�ตัวหนังสือ TH SarabunPSK
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คํานํา 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สารบัญ 
                  หน�า 
คํานํา             
สารบัญ             
บทสรุปผู�บริหาร            
ส�วนท่ี 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนช่ัน              
 ประวัติความเป<นมาและสภาพปJจจุบันมหาวิทยาลัยเนชั่น      
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน. พันธกิจ วัตถุประสงค.       
 เอกลักษณ. อัตลักษณ.ของมหาวิทยาลัย        
 โครงสร+างองค.กร           
 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปYดสอน         
 จํานวนนักศึกษา           
 จํานวนอาจารย.และบุคลากร         
 ข+อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี       
 ข+อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การการศึกษา 2563   
             มหาวิทยาลัยเนชั่น 
      

ส�วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามองค.ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน     
 องค.ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต         
 องค.ประกอบท่ี 2  การวิจัย         
 องค.ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ        
 องค.ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
 องค.ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ        
 ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค.ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งชี้ของ อว.   
 

ส�วนท่ี 3 ภาคผนวก 
 ตารางข+อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเนชั่น (Common Data Set)     
   
ส�วนท่ี 4 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564 
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บทสรุปผู�บริหาร  
  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ส�วนที่ 1 บริบทของมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

1.1 ประวัติความเป(นมาและสภาพปmจจุบัน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน. พันธกิจ วัตถุประสงค. 
 ปรัชญา 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
        

    ปณิธาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    วิสัยทัศน.  
           …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    พันธกิจ  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    วัตถุประสงค.  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3 เอกลักษณ. อัตลักษณ.ของมหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    อัตลักษณ. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
  

1.4  โครงสร�างองค.กร  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป~ดสอน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
  
1.7 จํานวนนิสิต 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.8 จํานวนอาจารย.และบุคลากร 
 จํานวนอาจารย. 
สายวิชาการ (ตําแหน�งทางวิชาการ) 

คณะวิชา 
อาจารย. 

ผู�ช�วย
ศาสตราจารย. 

รอง
ศาสตราจารย. 

ศาสตราจารย. 
รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
คณะนิเทศศาสตร.              
คณะบริหารธุรกิจและ 
รัฐประศาสนศาสตร. 

             

คณะศิลปศาสตร.และ
วิทยาศาสตร. 

             

คณะสาธารณสุขศาสตร.              
คณะพยาบาลศาสตร.                        
คณะเทคนิคการแพทย.              
คณะทันตแพทยศาสตร.              

รวม              
 
 
        จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ป8การศึกษา 2564 จํานวน....... คน ประกอบด�วย 
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี  จํานวน .....  คน 
 ปริญญาตรี   จํานวน ...... คน 
 ปริญญาโท   จํานวน .....  คน 
 
 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564  342 

  

1.9 ข�อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป8การศึกษา 2563 
 

 
ข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บรรลุ/ไม�บรรลุ 

ภาพรวม 
    
องค.ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   
องค.ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   
องค.ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

   
องค.ประกอบที่ 4 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
   

องค.ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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ส�วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค.ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน 
 

องค.ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ�งช้ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ. 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2563  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

ระดับคะแนน     
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเนชั่นเปYดการเรียนการสอนท้ังสิ้น จํานวน....   หลักสูตร             
แบ�งออกเป<นหลักสูตรระดับปริญญาตรี.....  หลักสูตร ปริญญาโท......  หลักสูตร หลักสูตรท้ังหมดผ�านเกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตร รวมจํานวน......  หลักสูตร และมีผลรวมของค�าคะแนนประเมินตนเองของทุกหลักสูตร
เท�ากับ.........  
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน คะแนนประเมิน 
จํานวนหลักสูตรท่ีเป~ดสอนท้ังหมด 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
 

 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     

 

 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส�ง 
ทางอากาศ 
 

 

5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร.  
6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย. 
 

 

8. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 

 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 

จํานวนหลักสูตรท่ีผ�านการกํากับมาตรฐาน  
   ระดับปริญญาตรี  

   ระดับปริญญาโท  
จํานวนหลักสูตรท่ีไม�ผ�านการกํากับมาตรฐาน  
   -ระดับปริญญาตรี  
   -ระดับปริญญาโท  
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม                                 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.1-1 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
1.1-2 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
1.1-3 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
1.1-4 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบินและ 

การขนส�งทางอากาศ 
1.1-5 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร. 
1.1-6 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

1.1-7 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย. 
1.1-8 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
1.1-9 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

1.1-10 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
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ตัวบ�งช้ี 1.2 อาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปmจจัยนําเข�า 
 

เกณฑ.การประเมิน :    
 โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป<นคะแนนระหว�าง 0 - 5 
 

เกณฑ.เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2 
 ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 

40 ข้ึนไป 
 

วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

           
 
 

2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

ร+อยละ     

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป�การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีจํานวนอาจารย. รวมท้ังสิ้น.........คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก............คน คิดเป<นร+อยละ ................. ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
กําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 เท�ากับร+อยละ 40 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค�าร+อยละของอาจารย.วุฒิปริญญาเอก
เท�ากับ............. 
 

 

จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
             จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท้ังหมด 

× 100 

      ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                 ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ชื่อ-สกลุ คณะวิชา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

น�อยกว�า 

6 เดือน 

6 เดือนขึ้นไป

แต�ไม�ถึง 9 

เดือน 

9-12 

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

รวม     

ค�าร�อยละของอาจารย.ประจําสถาบัน 

ท่ีท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

............................คน 

คะแนนท่ีได� ............................คะแนน 
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รายการหลักฐานอ�างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.2-1 ข+อมูลบุคลากร (สายอาจารย.) ป�การศึกษา 2564 

1.2-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร. ป�การศึกษา 2564 หน+า  

1.2-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร. ป�การศึกษา 2564  
หน+า  

1.2-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร. ป�การศึกษา 2564 หน+า  

1.2-5 รายงานผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร. ป�การศึกษา 2564 หน+า  

1.2-6 รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคนิคการแพทย. ป�การศึกษา 2564 หน+า  

1.2-7 รายงานผลการดําเนินงาน คณะทันตแพทยศาสตร. ป�การศึกษา 2564 หน+า 
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ตัวบ�งช้ี 1.3   อาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปmจจัยนําเข�า 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

           
 
 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

ร+อยละ     
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป�การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีอาจารย.ท้ังสิ้น........คน มีอาจารย.ท่ีดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ...........คน แบ�งออกเป<น ผู+ช�วยศาสตราจารย...........คน รองศาสตราจารย............คน คิดเป<นร+อยละ
......... ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 เท�ากับ
ร+อยละ 60 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค�าร+อยละของอาจารย.ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ เท�ากับ............. 
 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
             จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท้ังหมด 

× 100 

      ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
      ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
                 ท่ีกําหนดให+เป<นคะแนนเต็ม 5 

 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน�งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น�อยกว�า 

6 เดือน 

6 เดือนขึ้นไป 

แต�ไม�ถึง 9 

เดือน 

9 -12

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1          
2          
3          

4          

5          

รวมท้ังสิ้น  

ค�าร�อยละของอาจารย.ประจําคณะ 
ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

 

 

รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

1.2-1 ข+อมูลบุคลากร (สายอาจารย.) ป�การศึกษา 2564 

1.2-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร. ป�การศึกษา 2564 หน+า  

1.2-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร. ป�การศึกษา 2564  
หน+า  

1.2-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร. ป�การศึกษา 2564 หน+า  

1.2-5 รายงานผลการดําเนินงาน คณะพยาบาลศาสตร. ป�การศึกษา 2564 หน+า  

1.2-6 รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคนิคการแพทย. ป�การศึกษา 2564 หน+า  

1.2-7 รายงานผลการดําเนินงาน คณะทันตแพทยศาสตร. ป�การศึกษา 2564 หน+า 
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ตัวบ�งช้ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
การประเมินตนเอง 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

6 ข+อ   ข+อ 
 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
1. จัดบริการให�คําปรึกษา แนะแนวด�านการใช�ชีวิต และการเข�าสู�อาชีพแก�นักศึกษาในสถาบัน 
 

   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-1-1  
1.4-1-2  

1.4-1-3  
 
2. มีการให�ข�อมูลของหน�วยงานท่ีให�บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แก�นักศึกษา 
 

   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-2-1  
1.4-2-2  

1.4-2-3  
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-3-1  
1.4-3-2  

1.4-3-3  
 
4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข�อ 1-3 ทุกข�อไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-4-1  
1.4-4-2  

1.4-4-3  
 
5. นําผลการประเมินจากข�อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูล เพ่ือส�งให�ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป(นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 

   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-5-1  

1.4-5-2  

1.4-5-3  
 
6. ให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป(นประโยชน.แก�ศิษย.เก�า 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-6-1  

1.4-6-2  

1.4-6-3  
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ตัวบ�งช้ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

6 ข+อ 
 

  ข+อ 

 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให�นักศึกษามีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-1-1  

1.5-1-2  

1.5-1-3  
 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให�ดําเนินกิจกรรมในประเภทต�อไปนี้ให�ครบถ�วน 
         - กิจกรรมส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
         - กิจกรรมกีฬา หรือการส�งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน. หรือรักษาสิ่งแวดล+อม 
         - กิจกรรมเสริมสร+างคุณธรรมและจริยธรรม 
         - กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

      รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-2-1  

1.5-2-2  

1.5-2-3  
 
3. จัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-3-1  

1.5-3-2  

1.5-3-3  
 
 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-4-1  

1.5-4-2  

1.5-4-3  



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564  356 

  

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-5-1  

1.5-5-2  

1.5-5-3  
 
 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-6-1  

1.5-6-2  

1.5-6-3  

 
องค.ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด�น  
 .........................................................................................................................................  
 
แนวทางเสริมจุดเด�น 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
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องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค. 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

6 ข+อ    
 
เกณฑ.มาตรฐาน :  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน.ในการบริหารงานวิจัย และ 
งานสร�างสรรค.  
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-1-1  

2.1-1-2  

2.1-1-3  
 
2. สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค.อย�างน�อยในประเด็นต�อไปนี้  
       - ห+องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. หรือหน�วยวิจัยหรืองานสร+างสรรค. หรือศูนย.เครื่องมือ หรือศูนย.
ให+คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
       - ห+องสมุดหรือแหล�งค+นคว+าข+อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. 
       - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห+องปฏิบัติการวิจัย 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร+างสรรค. การจัดให+มีศาสตราจารย. อาคันตุกะหรือศาสตราจารย.รับเชิญ (visiting professor)  
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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      รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-2-1  

2.1-2-2  

2.1-2-3  
 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป(นทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค.  
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-3-1  

2.1-3-2  

2.1-3-3  
 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-4-1  

2.1-4-2  

2.1-4-3  
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย.และนักวิจัย มีการสร�างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย. และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค.ดีเด�น  
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-5-1  

2.1-5-2  

2.1-5-3  
 
     6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค.ท่ีนําไปใช�ประโยชน. 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-6-1  

2.1-6-2  

2.1-6-3  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค.  
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปmจจัยนําเข�า 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

ร+อยละ     
 
 ในป�การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได+ส�งเสริมให+อาจารย.ทํางานวิจัยและงานสร+างสรรค. โดยขอรับเงิน
สนับสนุนงบประมาณจากท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือนําความรู+ท่ีได+จากการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และเพ่ือประโยชน.ของหน�วยงานท่ีให+การสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีผลรวมของผล
การประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ เท�ากับ ...... จํานวนคณะวิชา เท�ากับ .... ผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะเฉลี่ยเท�ากับ ……..  ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 

สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได+ =  
 
 

 
คะแนนท่ีได+ = ....  / ..... = ..... 
 

ตารางแสดงการประเมินเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกของคณะวิชา 

ลําดับ คณะวิชา 
ผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของ

ทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 
1 คณะนิเทศศาสตร.  
2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร.    
3 คณะสาธารณสุขศาสตร.  
4 คณะพยาบาลศาสตร.  
5 คณะเทคนิคการแพทย.  
6 คณะทันตแพทยศาสตร.  

ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ  
จํานวนคณะ  
คะแนนท่ีได�  

 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 
จํานวนคณะและหน�วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

2.2-1 รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร. ป�การศึกษา 2564  

2.2-2 รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร. ป�การศึกษา 2564  

2.2-3 รายงานผลการตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร. ป�การศึกษา 2564 

2.2-4 รายงานผลการตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร. ป�การศึกษา 2564 

2.2-5 รายงานผลการตรวจประเมินคณะเทคนิคการแพทย.  ป�การศึกษา 2564 

2.2-6 รายงานผลการตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร.  ป�การศึกษา 2564 
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ตัวบ�งช้ี 2.3   ผลงานทางวิชาการและอาจารย.ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ. 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565 

ร+อยละ     
 

สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได+ =  
 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได+ส�งเสริมให+อาจารย.ผลิตผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย 
บทความวิชาการ เอกสารการสอนและตํารา โดยมีผลรวมของคะแนนผลงานทางวิชาการของทุกคณะวิชา 
เท�ากับ…… จํานวนคณะวิชาเท�ากับ.............ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะวิชาเฉลี่ยเท�ากับ 
.........  

 
ตารางแสดงการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะวิชา 
 

ลําดับ คณะวิชา 
ผลการประเมินผลงาน 

ทางวิชาการของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 
1 คณะนิเทศศาสตร.  
2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร.  
3 คณะสาธารณสุขศาสตร.  
4 คณะพยาบาลศาสตร.  
5 คณะเทคนิคการแพทย.  
6 คณะทันตแพทยศาสตร.  

ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ  
จํานวนคณะ  
คะแนนท่ีได�  

 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวชิาการของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 
            จํานวนคณะและหน�วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

2.3-1 -รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร. ป�การศึกษา 2564  
- รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร. ป�การศึกษา 2564  
- รายงานผลการตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร. ป�การศึกษา 2564  
- รายงานผลการตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร. ป�การศึกษา 2564  
- รายงานผลการตรวจประเมินคณะเทคนิคการแพทย.  ป�การศึกษา 2564  
- รายงานผลการตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร.  ป�การศึกษา 2564  
 

 

 
องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเด�น  
1. ............................................................................................... 
2. ................................................................................................ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ................................................................................................ 
2. ................................................................................................ 
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องค.ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก�สังคม 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

6 ข+อ 
 

   

 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
1. กําหนดชุมชนหรือองค.การเปqาหมายของการให�บริการทางวิชาการแก�สังคมโดยมีความร�วมมือระหว�าง
คณะหรือหน�วยงานเทียบเท�า 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-1-1  

3.1-1-2  

3.1-1-3  
 
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส�วนร�วมจากชุมชนหรือองค.การเปqาหมายท่ีกําหนดในข�อ 1 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-2-1  

3.1-2-2  

3.1-2-3  
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3. ชุมชนหรือองค.การเปqาหมายได�รับการพัฒนาและมีความเข�มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-3-1  

3.1-3-2  

3.1-3-3  
 
 
4. ชุมชนหรือองค.การเปqาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-4-1  

3.1-4-2  

3.1-4-3  
 
5. สถาบันสามารถสร�างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค.การ
เปqาหมาย 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-5-1  

3.1-5-2  

3.1-5-3  
 
 
6. ทุกคณะมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก�สังคมของสถาบันตามข�อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย.เข�าร�วมไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของอาจารย.ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต�องมีอาจารย.มาจากทุก
คณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-6-1  

3.1-6-2  

3.1-6-3  
 

 
องค.ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด�น  
1. ............................................................................................... 
2. ................................................................................................ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ................................................................................................ 
2. ................................................................................................ 
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องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ�งช้ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

 

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

 
7 ข+อ    

 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
1. กําหนดผู�รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-1-1  

4.1-1-2  

4.1-1-3  

 
2. จัดทําแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให�สามารถให�ดําเนินการได�ตามแผน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-2-1  

4.1-2-2  

4.1-2-3  
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3. กํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-3-1  

4.1-3-2  

4.1-3-3  

 
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ�งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-4-1  

4.1-4-2  

4.1-4-3  
 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-5-1  

4.1-5-2  

4.1-5-3  
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6. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-6-1  

4.1-6-2  

4.1-6-3  
 
 
7. กําหนดหรือสร�างมาตรฐานด�านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป(นท่ียอมรับในระดับชาติ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-7-1  

4.1-7-2  

4.1-7-3  

 
องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด�น  
1. ............................................................................................... 
2. ................................................................................................ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ................................................................................................ 
2. ................................................................................................ 
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องค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ�งช้ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบันและ 
                    เอกลักษณ.ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

7 ข+อ   ข+อ 

 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ.จากผลการวิเคราะห. SWOT กับวิสัยทัศน.ของสถาบัน และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ.
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป8ตามกรอบเวลาเพ่ือให�บรรลุตามตัวบ�งช้ีและเปqาหมายของแผน  
กลยุทธ. 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-1-1  

5.1-1-2  

5.1-1-3  

 
2. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให�ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห.ข�อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด�วย
ต�นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วนค�าใช�จ�ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย. บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห.ความคุ�มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-2-1  

5.1-2-2  

5.1-2-3  
 
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป(นผลจากการวิเคราะห.และระบุปmจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปmจจัย
ภายนอก หรือปmจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได�ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให�ระดับ
ความเส่ียงลดลงจากเดิม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-3-1  

5.1-3-2  

5.1-3-3  

 
4. บริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ�วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย�างชัดเจน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-4-1  

5.1-4-2  

5.1-4-3  
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5. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให�ทุกหน�วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู�ตามระบบ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-5-1  

5.1-5-2  

5.1-5-3  
 
 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-6-1  

5.1-6-2  

5.1-6-3  
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7. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให�ทุกหน�วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด�วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-7-1  

5.1-7-2  

5.1-7-3  
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ตัวบ�งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ. 
 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564 

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565 

ร+อยละ     
 
ผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ ในป�การศึกษา 2564 จํานวนท้ังสิ้น 6 คณะวิชา 
พบว�า ผลการบริหารงานของคณะ ระดับคะแนนเท�ากับ ……. 
 

คณะวิชา คะแนนผลการประเมิน 
1. คณะนิเทศศาสตร. 
2. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร. 
3. คณะสาธารณสุขศาสตร. 
4. คณะพยาบาลศาสตร. 
5. คณะเทคนิคการแพทย. 
6. คณะทันตแพทยศาสตร. 

 

............ คะแนน 
 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

5.2-1 รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร. ป�การศึกษา 2564  

5.2-2 รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร. ป�การศึกษา 2564  

5.2-3 รายงานผลการตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร. ป�การศึกษา 2564 

5.2-4 รายงานผลการตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร. ป�การศึกษา 2564 

5.2-5 รายงานผลการตรวจประเมินคณะเทคนิคการแพทย.  ป�การศึกษา 2564 

5.2-6 รายงานผลการตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร. ป�การศึกษา 2564 
 
 
 
 



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564  375 

  

ตัวบ�งช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
  

เปqาหมายป8การศึกษา 
2564  

บรรลุเปqาหมาย/ไม�บรรลุ
เปqาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปqาหมายป8การศึกษา 
2565  

6 ข+อ   ข+อ 

 
เกณฑ.มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให�เป(นไปตาม
องค.ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-1-1  

5.3-1-2  

5.3-1-3  

 
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให�เป(นไปตามระบบท่ีกําหนดในข�อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให�กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-2-1  

5.3-2-2  

5.3-2-3  
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให�เกิดผลตามองค.ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-3-1  

5.3-3-2  

5.3-3-3  

 
4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ�านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-4-1  

5.3-4-2  

5.3-4-3  
 
5. นําผลการประเมินจากข�อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให�
มีคุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-5-1  

5.3-5-2  

5.3-5-3  
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-6-1 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
5.3-6-2 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
5.3-6-3 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
5.3-6-4 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบินและ 

การขนส�งทางอากาศ 
5.3-6-5 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร. 
5.3-6-6 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

5.3-6-7 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย. 
5.3-6-8 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
5.3-6-9 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

5.3-6-10 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 
องค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด�น  
1. ............................................................................................... 
2. ................................................................................................ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ................................................................................................ 
2. ................................................................................................ 
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ตารางสรุปการประเมินตามองค.ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งช้ีของ สกอ.  
ประเภทสถาบันกลุ�ม ข    สถาบันท่ีเน+นระดับปริญญาตรี 

องค.ประกอบคุณภาพ เปqาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ. สกอ.) 

องค.ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม 

ระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนน 
 

 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 อาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร+อยละ 
 

ร+อยละ 
 

 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 อาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการ 

ร+อยละ 
 

ร+อยละ 
 

 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ข+อ  ข+อ  
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ข+อ  ข+อ  

เฉล่ียคะแนนองค.ประกอบท่ี 1    
องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. 

 
 ข+อ 

 
 ข+อ 

 
 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและ 
งานสร+างสรรค. 

ระดับคะแนน 
 

ร+อยละ 
 

 

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวชิาการและอาจารย.ประจํา
และนักวิจัย 

ระดับคะแนน 
 

ร+อยละ 
 

 

เฉล่ียคะแนน องค.ประกอบท่ี 2    
องค.ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 

 
 ข+อ 

 
 ข+อ 

 

เฉล่ียคะแนน องค.ประกอบท่ี 3    
องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ     
                    และวัฒนธรรม 

 
 ข�อ 

 
 ข�อ 

 
เฉล่ียคะแนนองค.ประกอบท่ี 4    
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ตารางสรุปการประเมินตามองค.ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งช้ีของ สกอ. (ต�อ) 

 

องค.ประกอบคุณภาพ เปqาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ. สกอ.) 

องค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
   ตัวบ�งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ 
การกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจ  
กลุ�มสถาบันและเอกลักษณ.ของสถาบัน    

 
 ข+อ 

 
  

ข+อ 
 

 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนน 
 

 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

 ข+อ  ข+อ 
 

 

เฉล่ียคะแนนองค.ประกอบท่ี 5    
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกองค.ประกอบ    
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ภาคผนวกท่ี 5 
ตารางข�อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเนช่ัน (Common Data Set) 
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ตารางข�อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเนชั่น (Common Data Set) ป8การศึกษา 2564 
]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
จํานวนหลักสูตร 

1 จํานวนหลักสูตรที่เปYดสอนทัง้หมด        
2 - ---ระดับปริญญาตรี        
3 - ---ระดับ ป.บณัฑิต        
4 - ---ระดับปริญญาโท        
5 - ---ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง        
6 - ---ระดับปริญญาเอก        
7 - ---จํานวนศูนย.จัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ทั้งหมด        

จํานวนหลักสูตรนอกทีต่ั้ง 
8 จํานวนหลักสูตรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานทีต่ั้ง        
9 - ---ระดับปริญญาตรี        
10 - ---ระดับ ป.บณัฑิต        
11 - ---ระดับปริญญาโท        
12 - ---ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง        
13 - ---ระดับปริญญาเอก        

จํานวนนักศึกษา 
14 จํานวนนักศึกษาปJจจุบนัทั้งหมดทกุระดับการศึกษา        
15 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี        
16 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑิต        



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564  382 

 

]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
17 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท        
18 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบนัทั้งหมด- ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง        
19 - ---จํานวนนักศึกษาปJจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก         

จํานวนอาจารย.จําแนกตามตาํแหน�งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 

20 
จํานวนอาจารย.ประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัตงิานจริงและลา
ศึกษาต�อ 

       

21 
- -จํานวนอาจารย.ประจําทัง้หมดทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษา
ต�อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท�า  

       

22 
- -จํานวนอาจารย.ประจําทัง้หมดทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษา
ต�อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท�า 

       

23 - -จํานวนอาจารย.ประจําทัง้หมดทีป่ฏิบัตงิานจริงและลาศึกษา
ต�อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท�า  

       

24 จํานวนอาจารย.ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน�งอาจารย.        

25 
- ---จํานวนอาจารย.ประจํา (ที่ไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า 

       

26 
- ---จํานวนอาจารย.ประจํา (ที่ไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า 

       

27 
- ---จํานวนอาจารย.ประจํา (ที่ไม�มีตําแหน�งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท�า 

       

28 จํานวนอาจารย.ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน�งผู+ช�วย        
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
ศาสตราจารย. 

29 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า 

       

30 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า 

       

31 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท�า 

       

32 จํานวนอาจารย.ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน�งรองศาสตราจารย.        

33 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า 

       

34 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า 

       

35 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งรองศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท�า 

       

36 จํานวนอาจารย.ประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหน�งศาสตราจารย.        

37 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท�า 

       

38 
- ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท�า 

       

39 - ---จํานวนอาจารย.ประจําตําแหน�งศาสตราจารย. ที่มีวุฒิ        
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
ปริญญาเอก หรือเทียบเท�า 

คุณวุฒิอาจารย.ประจาํหลักสูตร 
40 จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา        
41 - - --ระดับปริญญาตรี        
42 - - --ระดับ ป.บณัฑิต        
43 - - --ระดับปริญญาโท        
44 - - --ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสงู        
45 - - --ระดับปริญญาเอก        
46 จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรทีม่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ        
47 - - --จํานวนอาจารย.ประจําหลักสตูรที่ไม�มีตาํแหน�งทางวิชาการ        
48 - - --จํานวนอาจารย.ประจําหลักสตูรที่มีตําแหน�งผู+ช�วย

ศาสตราจารย. 
       

49 - - --จํานวนอาจารย.ประจําหลักสตูรที่มีตําแหน�งรอง
ศาสตราจารย. 

       

50 - - --จํานวนอาจารย.ประจําหลักสตูรที่มีตําแหน�งศาสตราจารย.        
ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจาํหลักสูตร 

51 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร        

52 
- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ใน
รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

       

53 - - --บทบสมบูรณ.ที่ตีพมิพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม        
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเป<น
ประกาศให+ทราบเป<นการทั่วไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนบัแต�วนัที่ออก54ประกาศารฉบบัสมบูรณ.ที่
ตีพิมพ.ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม�อยู�ใน
ฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบนั
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ทราบเป<น
การทั่วไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันที่
ออกประกาศ 

54 - - --ผลงานทีไ่ด+รับการจดอนุสิทธิบัตร        
55 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีต่ีพิมพ.ใน

วารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มที ่2 
       

56  - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทีไ่ม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณา

       



 

คู�มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2564  386 

 

]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
วารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบนันาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเป<นประกาศให+
ทราบเป<นการทั่วไป และแจ+งให+  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต�
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ.ใน
วารสารวิชาการทีป่รากฏ ในฐานข+อมูล TCI กลุ�มที ่1 

57 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีต่ีพิมพ.ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข+อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

       

58 - - --ผลงานได+รับการจดสทิธิบตัร        
59 - - --ผลงานวิชาการรับใช+สังคมที่ได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.

การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว 
       

60 - - --ผลงานวิจัยที่หน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+
ดําเนนิการ 

       

61 - - --ผลงานค+นพบพันธุ.พชื พันธุ.สตัว. ที่ค+นพบใหม�และได+รับการ
จดทะเบียน 
 

       

62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได+รับการประเมินผ�าน
เกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว 

       

63 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ�านการพิจารณาตาม        
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
หลักเกณฑ.การประเมินตําแหน�งทางวิชาการแต�ไม�ได+นาํมาขอรับ
การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

64 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ที่มีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส. online 

       

65 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ทีไ่ด+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน        
66 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ทีไ่ด+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ        
67 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ทีไ่ด+รับการเผยแพร�ในระดับความ

ร�วมมือระหว�างประเทศ 
       

68 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ทีไ่ด+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

       

69 - - --จํานวนงานสร+างสรรค.ทีไ่ด+รับการเผยแพร�ในระดับ
นานาชาติ  

       

70 - - -จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ Scopus ต�อจํานวน
อาจารย.ประจําหลักสูตร 

       

การมีงานทําของบณัฑติ 
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด        
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสาํรวจเรื่องการมีงาน

ทําภายใน 1 ป� หลังสาํเร็จการศึกษา 
       

73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด+งานทาํหลังสําเร็จการศึกษา        
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
(ไม�นับรวมผู+ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 

74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชพีอิสระ        
75 จํานวนผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก�อนเข+า

ศึกษา 
       

76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได+
ประจําอยู�แล+ว 

       

77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาต�อระดับบัณฑิตศึกษา        
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท        
79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ.ทหาร        
80 เงินเดือนหรือรายได+ต�อเดือน ของผู+สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทีไ่ด+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค�าเฉลี่ย) 
       

81 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ+างที่มีต�อผู+สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

       

ผลงานทางวิชาการของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

82 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู+สาํเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททีไ่ด+รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร� 

       

83 
- ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณ.ที่มีการตีพิมพ.ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

       

84 
- ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
85 - ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ในรายงานสบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติทีไ่ม�อยู�ในฐานข+อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�
สถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัทาํเป<นประกาศให+ทราบ
ทั่วไปและแจ+ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต�วนัที่
ออกประกาศ 

       

86 - ---ผลงานทีไ่ด+รับการจดอนสุิทธิบัตร        

87 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข+อมูล TCI กลุ�มที ่2 

       

88 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม�อยู�ในฐานข+อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณา 

       

 วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาํเป<น
ประกาศให+ทราบทั่วไปและแจ+ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต�วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม�อยู�
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
ฐานข+อมูล TCI กลุ�มที ่1 

89 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู�ในฐานข+อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด+วย
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการว�าด+วยหลักเกณฑ.
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

       

90 - ---ผลงานทีไ่ด+รับการจดสิทธิบัตร        

91 
- ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่มีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส. online 

       

92 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน        
93 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ        
94 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับความ

ร�วมมือระหว�างประเทศ 
       

95 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

       

96 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ         
97 จํานวนผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ป�การศึกษาที่

เป<นวงรอบประเมิน) 
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
98 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู+สาํเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ได+รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร� 
       

99 - ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

       

100 - ---จํานวนบทความฉบบัสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติทีไ่ม�อยู�ในฐานข+อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�
สถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทําเป<นประกาศให+
ทราบทั่วไปและแจ+ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต�
วันที่ออกประกาศ 

       

101 - ---ผลงานทีไ่ด+รับการจดอนสุิทธิบัตร        
102 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานข+อมูล TCI กลุ�มที ่2 
       

103 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม�อยู�ในฐานข+อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบนั
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป<นประกาศให+ทราบทั่วไป
และแจ+ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต�วนัที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม�อยู�ใน Beall's list) หรือตีพิมพ.ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มที่ 1 

104 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู�ในฐานข+อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว�าด+วย
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการว�าด+วยหลักเกณฑ.
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

       

105 - ---ผลงานทีไ่ด+รับการจดสิทธิบัตร        
106 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่มีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเลคทรอนิกส. online 
       

107 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน        
108 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ        
109 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับความ

ร�วมมือระหว�างประเทศ 
       

110 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

       

111 - ---จํานวนงานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ         
112 จํานวนผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป�การศึกษา        
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
ที่เป<นวงรอบประเมิน) 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า 
 113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า (FTES) รวมทุกหลักสูตร        
 114 - ---ระดับอนปุริญญา        
 115 - ---ระดับปริญญาตรี        
 116 - ---ระดับ ป.บณัฑิต        
 117 - ---ระดับปริญญาโท        
 118 - ---ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง        
 119 - ---ระดับปริญญาเอก        
จํานวนเงินสนับสนุน 

120 
จํานวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร+างสรรค.จากภายใน
สถาบัน 

       

 121 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        

 122 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        

123 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        

124 จํานวนเงนิสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร+างสรรค.จากภายนอก
สถาบัน 

       

125 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        

126 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
127 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
128 จํานวนอาจารย.ประจําทีป่ฏิบัตงิานจริง (ไม�นบัรวมผู+ลาศึกษาต�อ)        
129 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
130 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
131 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
132 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม�นบัรวมผู+ลาศึกษาต�อ)        
133 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
134 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
135 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
136 จํานวนอาจารย.ประจําทีล่าศึกษาต�อ        
137 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี         
138 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ         
139 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.         
140 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต�อ        
141 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี          
142 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ          
143 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        

ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจาํและนักวิจัย 
144 จํานวนผลงานงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย        
145 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ใน

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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]]ลล2 ชื่อข�อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย นิเทศศาสตร. บริหารฯ สาธารณสุขฯ พยาบาล เทคนิคฯ ทันตฯ 
146 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
147 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
148 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
149 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ใน

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย 
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัดทาํเป<นประกาศให+ทราบเป<นการทั่วไป และแจ+งให+ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต�วนัที่ออกประกาศ 

       

150 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
151 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
152 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
153 ผลงานทีไ่ด+รับการจดอนุสิทธิบัตร        
154 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
155 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
156 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
157 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ใน

วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มที่ 2 
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158 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
159 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
160 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
161 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�า
ด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการ
เผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนาํเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาํเป<นประกาศให+ทราบเป<นการทั่วไป และ
แจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต�วนัที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการทีป่รากฏ
ในฐานข+อมูล TCI กลุ�มที่ 1 

       

162 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
163 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
164 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
165 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ที่ตีพิมพ.ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข+อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

       

166 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
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167 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
168 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
169 ผลงานได+รับการจดสทิธิบตัร        
170 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
171 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
172 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
173 ผลงานวิชาการรับใช+สังคมที่ได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอ

ตําแหน�งทางวิชาการแล+ว 
       

174 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
175 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
176 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        

177 
ผลงานวิจัยที่หน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+
ดําเนนิการ 

       

178 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
179 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
180 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
181 ผลงานค+นพบพันธุ.พชื พันธุ.สตัว. ที่ค+นพบใหม�และได+รับการจด

ทะเบยีน 
       

182 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
183 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
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184 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        

185 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การ
ขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว 

       

186 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
187 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
188 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
189 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ�านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ.การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ แต�ไม�ได+นาํมาขอรับ
การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

       

190 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
191 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
192 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
193 งานสร+างสรรค.ที่มีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. online 
       

194 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
195 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
196 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
197 งานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบนั        
198 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
199 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
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200 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
201 งานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ        
202 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
203 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
204 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
205 งานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�าง

ประเทศ 
       

206 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
207 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
208 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
209 งานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน        
210 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
211 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
212 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
213 งานสร+างสรรค.ที่ได+รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติ        
214 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี        
215 - ----กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ        
216 - ----กลุ�มสาขาวิชามนษุยศาสตร.และสงัคมศาสตร.        
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คําอธิบายเพ่ิมเติมคู�มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  
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