
 



















 

ค ำน ำ 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 

ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงาน

ผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษาและก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2580) มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา อันแสดงให้เห็นถึงปณิธานและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมและประเทศชาติในการ

ด าเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ อันประกอบไปด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2561 นี้

จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของระดับหลักสูตร ระดับคณะและ

ระดับสถาบัน ที่ก่อให้เกิดผลการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่นใน

คุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
1.1  ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ว่า การจัดให้การศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างวิถีการเรียนรู้ของไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่เข้มแข็ง การศึกษาท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม 
เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีตั้งแต่ในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีตั้งแต่วัยการศึกษาขั้น
พื้นฐานและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการท างานที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการจัด
การศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็น
กระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งกันเองได้และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สรุป
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการประกันคุณภาพเป็นการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแล 

4. การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก เนื่องจากเมื่อหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลได้รับรายงานการประเมินผลตนเองจากสถานศึกษาแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพร้อมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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6. การประเมินคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว จัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

1.2  กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผล

และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบระบบบริการคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาน้ัน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จากสาระส าคัญของกฎกระทรวงดังกล่าว สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังภาพที่ 1.1 

การประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการจัดการศึกษา 
1. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
3. การควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษา 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด 
2. สถานศึกษาสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
3. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษากับผลการจัดการศึกษา ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ 
สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด สถานศึกษาสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
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1.3  หน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 5 ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัด
การศึกษาของรัฐ มาตรา 31 ระบุไว้ว่า กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและสาระส าคัญใน
มาตรา 34 ระบุไว้ว่า หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒ นา 
มาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาได้รับรายงานประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ให้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าวและ
ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยจะต้องด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และจะส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในแต่ละดับ 
ตั้งแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลและสถานศึกษา ได้ดังภาพที่ 1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแล 

 

สถานศึกษา 

1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา 
2. จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
4. ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา 
6. ตีความและวินิจฉัยปัญหาในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาและให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือและแนะน า
สถานศึกษา เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและประเด็นท่ีต้องการให้มี
การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบไปยังส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
6. ตดิตามผลการด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
     1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
     1.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     1.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     1.4 ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     1.5 ติดตามผลการด าเนินการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
     1.6 จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาพร้อมจัดส่งรายงานและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
     1.7 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมินตนเอง
และตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
2. รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแล เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ภาพที่ 1.2 แสดงหน้าท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
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 เมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส าคัญ คือ การ
ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ การออกกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาและการตีความและวินิจฉัย
ปัญหาในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล มีหน้าที่ส าคัญ คือ การก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานต้น
สังกัด การก าหนดมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การก าหนดหลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา การศึกษา การวิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบไปยัง
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก การติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 สถานศึกษา มีหน้าที่ส าคัญ คือ การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา รวมถึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
และหน่วยงานต้นสังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

1.4  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยระบบ ดังกล่าวจะต้อง

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน ระดับชาติและนานาชาติ 
 2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษา 
 3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ  ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน 
 4) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ ตนเองอันจะน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
 5) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินงาน เพื่อน าไป
ปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 
 6) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
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7) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น ส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

1.5  กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน และเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี รายละเอียด ดังนี ้

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้ มาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตงแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิด ภาคการศึกษา แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที่ 12 ของปี
การศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม หรือเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ หลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตงงบประมาณปีถัดไป 
หรือจดัท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณ กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคณุภาพภายใน ก าหนดไว ้ดังนี ้
1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2) สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ ให้มีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชาและสถาบัน 

3) หลักสูตรเตรยีมการประเมินตนเองระดบัหลักสตูรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ หลักสูตรผ่านระบบ 
CHE QA Online 

4) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ 
5) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน หลักสูตรที่ได้

ประเมินไปแล้ว 
6) สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดท ารายงานการประเมิน ตนเอง

ระดับสถาบัน 
7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา 

พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปีการศึกษาถัดไป 

8) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในที่
สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

9) ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับ
จากสิ้นปีการศึกษา 
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1.6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัย
มีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี ้
 1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานในการพัฒนาและ
บริหารมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน 
  2) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะและสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
  3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพโดยการ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและใช้กระบวนการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งให้เกิด
วัฒนธรรมการท างานขององค์กรและน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
การยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   6) สนับสนุนการน าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ รวมทั้งสามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 2) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ค านึงถึงองค์ ประกอบ
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้าน
การบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบประเมินกระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกคน รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการ
ด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด โดยมีการด าเนินการตั้งแต่
การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
 1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System) : เป็นกระบวนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดในการวางระบบกลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินงาน ก ากับดูแล สนับสนุนและตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ.  สมศ. และเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) : เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถาบันการศึกษาในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากนั้น หน่วยงานต้นสังกัด
และสถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในด้านการพัฒนา
หลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการสอนการแนะแนว การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ท้ังนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผนติดตาม ก ากับ การด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit) : เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการ
ยืนยันเป้าหมายที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานท่ีต้องการ โดยการด าเนินการ ดังนี้ การตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานทั้งระบบ
ด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อ
ผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดไว ้
 4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) : เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างใน
หน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายนอกเป็น
การด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัด
การศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
 5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) : เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกดั
ในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการศึกษา ของคณะกรรมารการตรวจ
ประเมินมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหน่วยงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานในปีการศึกษา
ถัดไป 

หมายเหตุ : 
1. แนวทางการด าเนินการส าหรับหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียน

ที่ก าหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ หากหลักสูตร
ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอน
จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ า
ทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานและองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการด าเนินการ เพื่อน าผลที่
ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอื่น ๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมิน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปน็ส าคัญ อน่ึงการประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายในของ
หลักสูตร คณะหรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนน
ของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการประเมินเท่านั้น และด าเนินการผ่านระบบ CHE QA Online 

2. หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลั กสูตรที่เป็นตัวบ่งช้ีกระบวนการ  
(3.1  3.2  4.1  5.1  5.2  5.3 และ 6.1) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้น
กระบวนการ เพื่อให้ผู้ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควร
ก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพท่ีต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบาย
ว่ามีการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควร
พิจารณาแต่ละประเด็นย่อยและกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายท่ีเห็นเป็นรูปธรรม  
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 2.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับ
การประกันคุณภาพและร่วมกันก าหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อท า
หน้าท่ีขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลายระดับตามหน้าท่ีและความส าคัญ ดังนี้ 
 1) สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  
รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าท่ีหลักดังน้ี 
      1.1 ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
      1.2 ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      1.3 ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
      1.4 พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดีและ
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลัก ดังน้ี 
      2.1 ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
      2.2 ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
      2.3 พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการรับรอง 
      2.4 ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
      3.1 คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการ
สถาบัน/หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง/เป็นกรรมการและผู้ช่วยอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรฝ่ายประกัน
คุณภาพเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
           3.1.1 ก าหนดนโยบายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
          3.1.2 ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
          3.1.3 ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย 
          3.1.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลั ย สภาวิชาการ 
คณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย มอบหมาย 
 3.2 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
ประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้าส านัก/หัวหน้าสถาบัน/ผู้อ านวยการกอง/
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี
หน้าท่ี ดังนี ้
      3.2.1 จัดท าและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/
หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย   
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      3.2.2 จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นเจ้าภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบทุกไตรมาส 
      3.2.3 เผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้สาธารณชน
รับทราบ 
      3.2.4 งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 4) คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 4.1 คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ รอง
คณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการ
กอง และหน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
      4.1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพและการปฏิบัติราชการ เพื่อน าผลมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ 
 4.2 คณะอนุกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า  เป็นกรรมการ บุคลากร
ฝ่ายอ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
      4.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหาและวิธีแก้ไขการท างานด้านประกันคุณภาพและการปฏิบัติ
ราชการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
      4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัย 
      4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน 
      4.2.4 งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายประกันคุณภาพ 

3) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับดีมากน้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดง
การปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและผล
การประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

     3.1 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ  ผลิตบัณฑิต การ

วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตาม
ภารกิจท้ัง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ 

  1) การจัดอันอับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต 
  2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายในและนอกประเทศ 
  3) การพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
  4) การสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  5) ต้องแสดงข้อมูลสาธารณะ (Pubic Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ทั่วไป 
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  จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพและมี
การตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน ดังนี ้

1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีอุดมศึกษา 
2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน 
3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้าง

ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
3.2 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาทั้งระดับ

หลักสูตรและระดับคณะตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และส่งผลการประเมินให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยระยะเวลาการตรวจประเมินไม่น้อยกว่า 1 
วัน ต่อ 1 หลักสูตร 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังน้ี 
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 
   - ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตรของ สกอ. 
และมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 
   - กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตรของ สกอ. 
   - กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะวิชาที่ขอรับการประเมิน ที่
ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับหลักสูตรของ สกอ. 
   - เลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือท่ีหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
2) หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

  2) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ก าหนดไว้ดังน้ี 
   2.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 4 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดคณะ ประกอบด้วย 
      -ประธานกรรมการ 1ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีขึ้นทะเบียนประธานผู้ประเมินของ สกอ. 
      -กรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. 
      -กรรมการ 2 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะ) ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นหรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
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  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ดังน้ี 
  1) ประธานกรรมการ 
     - ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหาร  หรือ 
     - ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นประธานผู้ประเมินคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา หรือ 
     - ผู้ทีม่หาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
  2) กรรมการ 
     - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     - กรณีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  3) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ดังน้ี 
     3.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย  
     - ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีขึ้นทะเบียนประธานผู้ประเมินของ สกอ. 
     - กรรมการ 2 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. 
     - กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. หรือผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือท่ีหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
     - กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือท่ีหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้ 
  1) ประธานกรรมการ 
  - ผู้ที่ก าลังหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ  
  - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นประธานผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
  -ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
  2) กรรมการ 
  -กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  -กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
 



13 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
2.1  ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่เน้น

การปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่สังคม ท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จ านวน 15 หน่วยงาน มีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ 5,806 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและชุมพร แบ่งเขตจัดการศึกษา

และการบริหารจัดการออกเป็น 5 พื้นที่  ได้แก่  1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย พื้นที่จังหวัดสงขลา  

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดตรัง 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 5) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขนอม 
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2.2  ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้ ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
เพื่อเป็นก าลังแรงงานท่ีมีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีและภารกิจใหม่ดังต่อไปนี้ 
 

 

 ปรัชญา 
 มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 ปณิธาน 
 มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีสร้างสรรค์สังคม 

 พันธกิจ 
 1) ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

 ค่านิยมหลัก 
 มหาวิทยาลัยก าหนดค่านิยมหลักขององค์กรแทนด้วยตัวอักษรโรมัน 4 ตัว คือ R U T S (Rajamangala University 
of Technology Srivijaya) และใช้แทนช่ือย่ออักษรโรมันเดิมของมหาวิทยาลัย (RMUTSV) โดยมีความหมายดังนี้ 
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 R = Responsibility 
  : รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าท่ี เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
 U = Unity 
  : เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ท างานเป็นทีม เสริมก าลัง สร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตก าลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 T = Technology and Innovation 
  : ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครือ่งมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและ

การสร้างเครือข่าย 
 S = Shining Wisdom 
  : รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา 

เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย 

 วัฒนธรรมองค์กร 
 มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 

 อัตลักษณ ์
 มีทักษะสื่อสาร เช่ียวชาญปฏิบัติ 
 

 เอกลักษณ์ 
 สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 
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 อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
 มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีการก าหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ดังนี้ 
 พ้ืนที่สงขลา    :  ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 พ้ืนที่รัตภูมิ    : ด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 

 พ้ืนที่ตรัง     : ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

 พ้ืนที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่  : ด้านการจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร) 

 พ้ืนที่นครศรีธรรมราช ขนอม   : ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) 
ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ก าหนดระยะละ 5 ปี ดังนี้ 

 

 ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยแห่ง “นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง 

    : Innovation University 

ระยะ 5 ปี ที่สอง มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพื่อการพัฒนาประเทศใหม้ั่งคั่ง 

   : Opportunity University 

ระยะ 5 ปี ที่สาม มหาวิทยาลัย “ศิวิไลซ”์ แห่งเอเชียสู่ความมั่งคั่ง 

   : Civilized University 

ระยะ 5 ปี ที่สี่ มหาวิทยาลัยแห่ง “พันธมิตร” เพื่อการพัฒนาสู่สากลอย่างยั่งยืน 

   : Global Partner University 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 

 2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

 3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 

 4) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

 ฐานงาน (Platform) การพัฒนาตามภารกิจใหม่ 

 เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู้ภารกิจใหม่และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหมดฐานงาน (Platform) ส าหรับการพัฒนา

ตามภารกิจใหม่ที่มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 7 ฐานงาน (7 Platform) ดังนี ้

1) นวัตกรรมการศึกษา : RUTS Education Innovation Platform 
2) การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ : Re – RUTS Lecturer Platform 
3) การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย : RUTS Barnding Platform 
4) การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : Research Platform 
5) การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม : Social Engagement Platform 
6) วิสาหกิจวัฒนธรรม : Cultural Enterprise Platform 
7) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ : Modern Organization Management Platform  

2.3  กลยุทธ์/มาตรการ 

 ด้านการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการรบัเขา้ศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  มาตรการที่ 1 สร้างกระบวนการรบัเข้าศึกษารูปแบบใหม่ ส าหรับหลักสูตรแบบ Degree  
    และ Non-Degree 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั 
  มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสตูรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที ่
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนากระบวนการการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learinng  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้สอนเป็น SMART TEACHER 
  มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาผู้สอนใหม้ีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 
  มาตรการที่ 2 เร่งพัฒนาผู้สอนใหม้ีความเช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้ 
  มาตรการที่ 3 เร่งพัฒนาผู้สอนใหม้ีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดจิิทัลและการสื่อสาร 
  มาตรการที่ 4 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเช่ียวชาญด้านการสอน 
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 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเรยีนรูรู้ปแบบใหม ่
  มาตรการที่ 1 สร้างพื้นที่สนับสนุนการเรยีนรู้ (Ecosystem) 
  มาตรการที่ 2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรบัการเรยีนรู้ 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบเครอืข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการเรยีนรู้ 

มาตรการที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความเป็นเลศิและโดดเด่นเฉพาะทางดา้นการปฏบิัติ 
  มาตรการที่ 1 สร้างผูเ้รียนใหเ้ป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผูเ้รียน 
  มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและการสื่อสาร 
  มาตรการที่ 2 เร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและงานอาชีพ 

 ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
  มาตรการที่ 1 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเช่ียวชาญด้านการวิจัย  
    สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสรา้งสรรค ์
  มาตรการที่ 2 สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการวิจัย 
  มาตรการที่ 4 บูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสรา้งสรรคร์่วมกับพันธกิจอ่ืน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
  การแข่งขันในระดับภมูิภาค 
  มาตรการที่ 1 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับ 
     ความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
  มาตรการที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครอืข่ายแหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  
   นวัตกรรมและงานสร้างสรรค ์
  มาตรการที่ 1 สื่อสารคุณคา่และผลกระทบเชิงบวกจากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
    และงานสร้างสรรค์ต่อแหล่งทุน สงัคมและผู้ใช้ประโยชน์ 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
    และงานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย ์
 ด้านการบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบนวัตกรรมการบริการวิชาการ 
  มาตรการที่ 1 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเช่ียวชาญด้านการบริการ 
    วิชาการ 
  มาตรการที่ 2 สร้างนักบริการวิชาการมืออาชีพ 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ด้านการบริการวิชาการ 
  มาตรการที่ 4 บูรณาการงานบริการวิชาการร่วมกบัพันธกิจอื่น 
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 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสรมิและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน 
  มาตรการที่ 1 ให้บริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการในระดับ 
    ภูมิภาค 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
  มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ 
  มาตรการที่ 2 เร่งรัดการสร้างเครอืข่ายแหล่งทุน จากภาครัฐและเอกชน 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1 ท านุบ ารุง สืบทอด มรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่อย่างมีคณุค่า 
  มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหมายหลายทาง 
    วัฒนธรรมและเผยแพร่องค์ความรูสู้่ความยั่งยืน 

มาตรการที่ 2 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเช่ียวชาญด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะวัฒนธรรม 
มาตรการที่ 3 สร้างนักวัฒนธรรมสร้างสรรคม์ืออาชีพ 
มาตรการที่ 4 บูรณาการงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอื่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมสูวิสาหกจิวัฒนธรรม 
  มาตรการที่ 1 เร่งพัฒนาวิสาหกิจวฒันธรรมเชิงพื้นที่ 
 กลยุทธ์ที่ 3 อนุรักษ์ พัฒนและสรา้งคุณค่าสิ่งแวดล้อม 
  มาตรการที่ 1 แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมผีลกระทบเชิงพื้นที่ 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  มาตรการที่ 3 บริหารจดัการผู้สอนรูปแบบใหม่ให้มีความเช่ียวชาญด้านการท านุบ ารุง 
    ศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) 
  มาตรการที่ 4 สร้างนักสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ 
  มาตรการที่ 5 บูรณาการงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม(สิ่งแวดล้อม) ร่วมกับพันธกิจอ่ืน 
 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความส าเรจ็ 
  มาตรการที่ 1 ผลักดันใหผู้้บรหิารทุกระดับขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
  มาตรการที่ 2 สร้างการรับรู้แผนยทุธศาสตรส์ู่บุคลากรอย่างท่ัวถึง 
  มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบงบประมาณให้มคีวามสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการใหบ้ริการเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม ่
  มาตรการที่ 1 เร่งรัดการเพิ่มคณุวฒุิและการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทาง 
     วิชาชีพท่ีสูงขึ้น 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบคุคลให้มีความเช่ียวชาญตามอัตลกัษณ์คนศรีวิชัย 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม 
  มาตรการที่ 1 บริหารจดัการองค์กรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
  มาตรการที่ 2 บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ 
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 กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั 
  มาตรการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเป็นองคก์รสมยัใหม่ 
  มาตรการที่ 2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยดีิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
  มาตรการที่ 3 สนับสนุนให้มเีครือข่ายภาครัฐและเอกชน 

2.4  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ส่วนที่ 3 
นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร  
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง ความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความ สามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ สัญชาตญาณของ
แต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการทท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน วิธีต่างๆ เช่น การ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก ่
(1) การก าหนดความรูห้ลักท่ีจ าเปน็หรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่ม    

 หรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ทีต่้องการ 
(3) การปรับปรุง  ดัดแปลง  หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน 

         เรียนรู ้และ สกัด “ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว ้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู”้ และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ ที่ครบถ้วน 
ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูป
ของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) 
ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ ในมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการ
ปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่ง ท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ  และต้องเป็น
ผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง องค์กรของตนเพื่อมุ่งความ
เป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide 
goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง ประเทศ
ไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับ 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน) 

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

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

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม วิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดย
ต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 
หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้นๆ จาก ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความที่ มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

**บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทีน่ าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ จัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน รูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา ความรู้
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ ข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อ ให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) 
ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางค์ศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 
ผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ ด าเนินการของ
สถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ 
ในทางสถิติ อาจเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับ
รอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วง
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เวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน เป็น
ผลงานท่ีน าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็น
ผลงานท่ีเป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้น ๆ  และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้
ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือเจ้าของ
ผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชารระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ พัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้อง มีการก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดย
สถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงที่มาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้
จากแหล่งเงินทุนใด เช่นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม  
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินเท่ากัน ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัว
บ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
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พหุวิทยาการ หรือ  สหวิทยาการ หลักสตูรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้ หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และ
พัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย อนุ
ศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา ความรู้ องค์ความรู้
เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็น พหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ)  วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) ตัวอย่าง
หลักสูตรทไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพอการพัฒนา (ทมา : คณะอนุกรรมการ ปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ 
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิง
พัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมา ตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดย
วิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินการ 
 สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน 
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน ตาม ISCED 
2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/
ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
 หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ องค์การกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
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 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐ
มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ ออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ  สามารถ ใช้ทรัพยากรทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) ) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการทีส่ามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา ที่ก าหนด 
และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงาน ต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง
ความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ ประเด็น ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วม
คิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการ พัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค ประชาชนด าเนินการแทนโดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพือ่ผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบตัิและไดร้ับบรกิารอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี การแบ่งแยก
ด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกจิและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ ปฏิบัติ

หน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็น
อาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างท่ี มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน 
ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่
ประเมิน ดังนี ้

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน  
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัด การ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น  ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรในหลกัสูตร พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการ น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดย
น าเสนอ ต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ตาม
แบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน 

ทัง้นี ้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคณุวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน ให้พิจารณาว่า 
- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบง่สาขาวิชาของ ISCED2013 

(UNESCO) 
- กรณีมตี าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ ์
    การท างานวิจัยด้วย 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารย์ประจ า  หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ี
เต็มเวลา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร   หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่
เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
ทั้งนี้หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ส่วนที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 ในการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการด าเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 
 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

 2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 3) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้
สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับ
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

 4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี
การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุก
ระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่
เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
องค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตร
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภา
วิชาชีพ 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย 
สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 
2548 
ปริญญาตรี  เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 
2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

- อัตราการส าเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
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องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

- ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
แ ล ะ ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

5 . 2  ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผู้ ส อ น แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

- การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

- ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในร
ดับบัณฑิตศึกษา 

- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึก
ปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
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องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการ
ท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แ ล ะ ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

 5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบัน โดยมีส่ วนร่ วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความ

เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมในการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การ

รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังกล่าว 

 ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 ตามที่ได้

ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และ

ระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ 

พ.ศ. 2558 น้ัน ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 10 

ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้และประจ า
หลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูร
นั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้ และประจ า
หลักสตูรตลอดระยะเลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้ และประจ า
หลักสตูรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูร
นั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2) /ว 569 ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549 
ก าหนดว่า 
 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เป็นหลักสตูร
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น
หลักสตูรที่ตรงหรือสมัพันธ์กับหลกัสูตรทีไ่ด้ประจ าอยู่แล้ว 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดบับัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสตูร 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 ก าหนด
ว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสตูรจ านวนไมน่้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสตูร โดยมคีุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุม่วิชา
ที่เปิดสอน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

คณุวุฒิระดับปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 
 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือ
อาจารยผ์ู้สอน 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ 
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือ
อาจารยผ์ู้สอน 
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3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างนอ้ย 3 คน 

 

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคณุวุฒิปรญิญาโท
หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน  และ 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคณุวุฒิปรญิญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน  
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 
 
 
 

หลักสตูรปริญญาโท  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลง
วันท่ี 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญา
เอกเป็นอาจารยผ์ูส้อนในหลักสตูรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไมม่ี
ผลงานวิจัยหลังจากส าเรจ็การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับ
จากวันที่เริ่มสอนจะต้องมผีลงานวจิัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผูส้อน
ในระดับปรญิญาเอกและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์ที่
ปรึกษาวทิยานิพนธ์และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
และปรญิญาเอกได ้
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5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน  และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน  และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่
อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคณุวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้น  ๆ เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบไดไ้ม่ต่ ากว่าระดับ 9 ข้ึนไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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     ในกรณีหลักสูตรปรญิญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม 
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ู้สอน ท่ีได้รับคณุวุฒิปรญิญา
เอก หรือไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึน้
ไปสาขาวิชาที่เปดิสอน สถาบันอุดมศึกษา อาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งน้ันด้วย 

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์

 1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงาน
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสบืเนื่อง
ฉบับเต็มในการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) 
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบตัรหรอืนุ
สิทธิบัตร  สามารถทดแทนการตีพมิพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปี
ที่ขอจด 
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วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 
5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
15 คน 
หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 
ประเภท ให้เทียบสดัส่วน
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 
คน เทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
5 คน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไมเ่กิน 5 คน หากหลักสตูรใดมีอาจารย์ประจ า
ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจยัที่
มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางดา้นทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้ง
ผู้ที่ด าเนินโครงการวิจยัขนาดใหญอ่ย่างต่อเนื่องในการผลติผลงาน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
 
 
 
 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง ใน
รอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตัิ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสตูรใช้งานใน 
ปีท่ี 6) 
หมายเหตุ  ส าหรับหลักสูตร 
5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตัิ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสตูรใช้งานใน 
ปีท่ี 6) 

  

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 

-เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
และ 

-ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

- ไม่จ ากับจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
-มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
-ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด -ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
-ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

-คุณวุฒิต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชานั้น หรือ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายกรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงาน



44 
 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
- ทั้งนี้ มี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า 
- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า

หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระโดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมี
ความรู้ความเช่ียวชาญประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ก1 

- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
แผน ก2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Prceeding) 
แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้    

แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 
เรื่อง 
แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์      
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 
- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปรญิญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
- หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด - ต้องไม่เกิน 5 ปีตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ  5 ปี 
รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 

 
 



47 
 

3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 
ปี 
- ทั้งนี้ มี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

หรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 
ปี 
- ทั้งนี้ มี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

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

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึก และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริม การด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมาย การจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิต
ที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรคุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ี 
ดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) 
ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้  =     ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 
       จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ  : 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรงุที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยัง

ไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 

เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น 
มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จ านวน 10 คนเป็นฐานที่ 
100% 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสจุริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพี่อเลี้ยงชีพตนเอง
ได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่
เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0-
5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  x 100 
                 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  เกณฑ์ทหาร  อุปสมบทและบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนท่ีได้  =      ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  x5 
                             100 
 

หมายเหตุ : 

- จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสตูรใหมไ่มต่้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตร

ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่  ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผูส้ าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้    ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบวิจัย เพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเช่ือถือ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน า
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0-
5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ าเรจ็การศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท  x100 
                              จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา   x5 
       40 

หมายเหตุ : 
- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ/กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ

ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้น ๆ  
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็น
ความรู้ใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้ เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถ
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถจ าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0-
5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสูตร 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  x 100 
          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  x 5 
      80 
 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beal’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

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

 ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ต้อง
ให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมี
กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (Core subjects) 
(2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation 
skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
 ทักษะที่ส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
 1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical thinking and 
problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ( innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน 
(Communication and collaboration) 
 2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วยการรู้
สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) 
 3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น 
(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 
(accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษาการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การด าเนินงานดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จแต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญา
ในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การ
ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มี
เครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือ วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความ
มุ่งมั่นท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้
ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ   
มีกลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินการ 

มีระบบ  
มีกลไก 
มีการน า 
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

มีระบบ  
มีกลไก 
มีการน า 
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน า ระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน า ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้รวจประเมิน 
สามารถให้เหตผุลอธิบาย การ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่
นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
(ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
 ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน อย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้

นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

มีระบบ   
มีกลไก 
ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

มีระบบ  
มีกลไก 
มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
มีการประเมิน
กระบวนการ 
มีการปรับปรุง/
พัฒนา กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการจากผลการประเมิน 
มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผูต้รวจประเมิน 
สามารถให้เหตผุลอธิบาย การ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
 
 



59 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ : 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ด าเนินการ

ให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ี 3.1 และ 3.2 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับ

ถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิด
เป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นท่ีมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า 
 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปีการศึกษา 

2558 2556 2557 2558 

2553  x    
2554   x   
2555    x  

อัตราการส าเร็จการศึกษา  =     x100 
           
 
อัตราการคงอยู่  =      -    x 100 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

ไม่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง 

มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
มีแนวโน้ม
การด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 
มีผลการด าเนินงานท่ีโดด
เด่นเทียบเทยีบกับหลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้รวจประเมิน
สามารถให้เหตผุลอธิบายว่า
เป็นผลการด าเนินงานท่ีโดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์

 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนท่ีส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ ประกันการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของ
หลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้อ งมีการก าหนดนโยบาย 
แผนระยะยาวและกิจกรรม การด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกัน
คุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวน
อาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจาก
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับ
อาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 

 ตวับ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส นอกจากนี้ต้องมี
ระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้

หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิ ชาการของ
หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ  
 มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ  
มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน 
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด้ าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด้ าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้รวจ
ประเมิน สามารถใช้เหตผุล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบตัิที่
ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีนี้จะประกอบด้วย 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และScopus ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ที่เปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ  

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x  100 
         จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
  
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  =   ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก      x  5 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 
 คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นมุขปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตาม
พันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  
0-5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  x  100 
                   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =    ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  x  5 
      ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 
 



65 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิหรือระดับนานาชาต ิตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติหรือระดับ
นานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสตูร 

          ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  x  100 
                                 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 
  
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนท่ีได้  =    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  x 5 
           ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนด 
           ให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) และ
เมื่อไดร้ับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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 ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษาเป็นหลักสูตรที่ส าคัญและเน้นการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญ
อย่างมากต่อหลักสูตรนั้น ๆ  
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการ
น าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ  ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 
นั้น ๆ  
 การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการอ้างอิง
ตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่
ประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น 
   คะแนนเตม็ 5 = 2.5 ขึ้นไป 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 อัตราส่วน จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้ เป็น          
 คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
0.25 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

          จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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2. แปลงค่าท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได้ =    อัตราส่วนจ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร  x 5 
       อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสตูรระดับปริญญาเอกของหลักสตูรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีจ านวน 5 
คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คน มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-
2557 (ค.ศ. 21010-2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของหลักสตูรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 
2014) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014  เท่ากับ 15 
บทความและจ านวนบทความที่ตพีิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความ ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีบทความ 2 
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ไดรับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง   = 8+2  = 10  =  2.0 
          จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมด             5        5 
 
 
น ามาค านวณคะแนน  =  2.0  x 5  =  4.0  คะแนน  
   2.5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอตัราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าใน
หลักสตูร อัตราคงอยู่ของอาจารยส์ูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ีมีแนวโน้มการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 
- มีผลการ
ด าเนินงานท่ีโดด
เด่นเทียบเคียงกับ
หลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตผุล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการ
ปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการ 3 ด้านท่ีส าคัญ  คือ (1) สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร  (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการ
ด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งช้ีในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มี
เนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
      แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดการรายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา
ที่ทันสมัยก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก
ที่เน้นกับนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
เน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่ท าให้

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

- มีระบบ 
 มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ  
มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผูต้รวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบตัิ
ที่ดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 



72 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระและลักษณะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจาร ย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการ
ท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย จนส าเร็จการศึกษา 
 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่
ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นอ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับ
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเช่ียวชาญสอดคล้อง

หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิด
ผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจาการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตผุล
อธิบาย การเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินท่ีท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จน
เกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่
มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความ
เป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 
 ในรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

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

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้ อน
สภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมกร
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตผุล
อธิบาย การเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2)  หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน  
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน เท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.00 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

หมายเหตุ :  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้ เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ท้ังนี้ได้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่ า  “ให้ถือว่ า  ตั วบ่ ง ช้ี ผลการด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   จ านวน 12 ตั วบ่ ง ช้ี  
เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่
ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
หรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัว
บ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งช้ี
ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ 
รวมทั้งการบ ารุงรักษาท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

 องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
      ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 ในการายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อน

การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
-ไม่มีข้อมลู
พื้นฐาน 

- มีระบบ 
 มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบ กลไก 
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ 
 มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไก ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตผุล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีได้
ชัดเจน 
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ส่วนที่ 5 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ ในระดับคณะ 
จ านวนรวม 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพคณะ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา สอดคล้องเกณฑ ์

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการ
หลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสตูรที่คณะรบัผิดชอบ 

สกอ. 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

สกอ. 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สกอ. 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สกอ. 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผูเ้รียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

มทร.ศรีวิชัย 
1.8 ร้อยละของผู้สอนทีส่อบ
ผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ร้อยละของผูส้อนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

มทร.ศรีวิชัย 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

สกอ. 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

สกอ. 
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องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา สอดคล้องเกณฑ ์

2.4 จ านวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

มทร.ศรีวิชัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ร้อยละผลงาน
บริการวิชาการที่บรูณาการกับ
การเรยีนการสอนและพันธกิจ
อื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณา
การกับการเรียนการสอนและพันธกิจ
อื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ร้อยละของ
ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
การเรยีนการสอนและพันธกิจ
อื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน  

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ สกอ. 

5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพ หลักสตูร 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เปูาหมาย 

ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีบรรลุเปูาหมาย 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 
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มาตรฐานที่ 1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี

ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการ

สอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตาม

มาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบ่งช้ี จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
      ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 
 คะแนนท่ีได้  =    ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
        จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ  : 

- หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรอง
ตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 

- ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณทั้งตัวตั้งตัวหาร 

- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง
อยู่) ให้น ามาค านวณด้วยท้ังตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   x 100 
           จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนท่ีได้ =         ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 5 
           ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจง เกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   x 100 
           จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนท่ีได้ =         ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  x 5 
           ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้อง
สอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การ
วางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิต บัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติจริง ไม่เกินจ านวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่าง
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความแตกต่างมาพิจารณา ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนด
เป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่
เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง จ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 SCH  = ∑nici 
 เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i 
 ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังน้ี 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี
      จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  
 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระ ดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบณัฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี + (2 x FTES ระดับบณัฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบณัฑิตศึกษา)  
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สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 8:1 
- แพทยศาสตร ์ 4:1 
- พยาบาลศาสตร ์ 6:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 8:1 
5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร ์

25:1 

7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเปน็ค่าร้อยละตามสูตร 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่ - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่ x  100 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 

           สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้
 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี ้

 คะแนนท่ีได้ = 5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
                         4 
ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร/์
มนุษยศาสตร์ = 24 

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 24-25 x 100  = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
        25 
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จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร/์
มนุษยศาสตร์ = 32 

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 32-25  x 100 = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร/์
มนุษยศาสตร์ = 28 

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 28-25  x 100  = ร้อยละ 12 
        25 
คะแนน = 5- (12)  = 5-3 = 2 คะแนน 
          4 
หมายเหตุ : 
- การคิดค่า FTES กรณหีลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสดัส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าไมต่รงกับสัดส่วนท่ีก าหนดไว้
ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนท่ีสภาวิชาชีพ
ก าหนด 
- กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ตอ้งแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนน ามาหาค่าคะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาคดิ
คะแนนเฉลีย่เป็นของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะควรจัดบริการด้านต่าง  ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพื่อการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็น
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมด ต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทั กษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบันและสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
     (1) คุณธรรม จริยธรรม 
     (2) ความรู้ 
     (3) ทักษะทางปัญญา 
     (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  

สอดคล้องตาม : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี  
      (พ.ศ. 2561-2565) 
  ด้านการจดัการศึกษา  ข้อที ่3 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการจดัการศกึษา  ข้อที ่3  

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสน านวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค านิยามศัพท์ : 
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิดและกระบวนการและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งยังสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิม 
 ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.โท ในภาคปกติหรือภาคสมทบและหมายถึง
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง  

1. ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบให้เปล่า หรือ 
2. ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
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สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
     คะแนนท่ีได้  =  
 
 

หมายเหตุ : ฐานข้อมูลจ านวนนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนในแต่ละคณะ/วิทยาลยั 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรยีนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  x 100 
                     จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนท้ังหมด 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผูเ้รียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
  ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสรา้งสรรค์ของผูเ้รียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
สอดคล้องตาม :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ระยะปานกลาง 5 ปี 
       (พ.ศ. 2561-2565) 
  ด้านการจดัการศึกษา  ข้อที่ 7 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการจดัการศกึษา  ข้อที่ 7 

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์   

ผู้สอนต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้  

ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษขัน้ต่ า 

บุคลากรสายสนบัสนนุ บุคลากรสายวิชาการ 
(1) TOEFL   
Paper Based (คะแนนเต็ม 677) 420 คะแนน 500   คะแนน 
Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 120 คะแนน 180   คะแนน 
Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 40    คะแนน 60    คะแนน 
(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 3.5   คะแนน 5      คะแนน 
(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 390 คะแนน 550  คะแนน 
(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 45    คะแนน 60    คะแนน 
(5) TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 400 คะแนน 500  คะแนน 
(6) PSU-TEP ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุผลการทดสอบจนถึงรอบการประเมิน หากไม่มี
ผลการประเมินในระดับคะแนน ผู้สอนต้องเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป  (Common 
European Framework of Reference for Language: CEFR) ต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ระดับหลักสูตร จาก 8 ระดับ
หลักสูตร A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 ในระยะเวลา 2 รอบการประเมิน 

มหาวิทยาลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เป็นเครื่องมือในการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับผู้สอน โดยก าหนด
เกณฑ์สอบผ่านในระดับ B.21 ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เป็นคะแนนระหว่าง 

0 - 5 
 ค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผู้สอนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้สอนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด x 100 
                   จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท้ังหมด 

ร้อยละของผูส้อนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  ร้อยละของผูส้อนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่
ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน  ดังนั้น จึงต้องมีระบบ
และกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน 
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอนและพันธกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

      ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

      ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหา
แหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
    - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
    - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  

 

 

 



96 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้     ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อ
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญที่แสดง
ถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

             จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก         x  5 

    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
  
 สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
      คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
หมายเหตุ :  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
นั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่ อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 20 ข้ึนไป 

 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   x  100 
                   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  =   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x 5 
           ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                                      ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 * บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
0.40 * บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
* ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 * บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 2 

0.80 * บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1  

1.00 * บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่ าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
* ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
* ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
* ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
* ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
* ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
* ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 การส่ งบทความ เพื่ อพิ จารณาคัด เลื อกให้น า เสนอในการประ ชุมวิ ชาการต้ องส่ ง เป็นฉบับสมบู รณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  

สอดคล้องตาม :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ระยะปานกลาง 5 ปี  
     (พ.ศ. 2561-2565) 
  ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรม  ข้อท่ี 30 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   
ข้อที่ 20 

ผู้รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
การน าผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบการเผยแพร่ ต่อยอด

องค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมายจนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่าง
ชัดเจน 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลติจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ลักษณะ คือ นวัตกรรม และองค์
ความรู้ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านพาณิชย ์เป็นการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเกษตรและผู้ประกอบอาชีพ 

2. ด้านนโยบาย เป็นการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับหน่วยงาน 

3. ด้านสาธารณะ เป็นการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่
การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านชุมชนและพ้ืนที่ เป็นการน ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบที่เกิด
จากการวิจัย พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

5. ด้านวิชาการ เป็นองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึงน าไปต่อยอดในการการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ค านิยามศัพท ์
 ผลงานวิจัย  หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการวิจัย มีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบหรือในรูปสรุป 
 สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์
ที่หลากหลาย เพื่อความสวยงามหรือประดับตกแต่งหรือเพื่อใช้ประโยชน์ 
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนการและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งยังสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 
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 งานสร้างสรรค์ หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิม 
 การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัยฯ น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบให้เปล่าหรือการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงจ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  เป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 
 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3 
ผลงาน ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนผลงานวิจัย สิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น  
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
หมายเหตุ :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน-จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีผ่านมา       
  

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น    x 5 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น   

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทาง
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้
สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการ
ให้บริการทางวิชาการด้วย 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

      ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

      ตัวบ่ง ช้ีที่  3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่าง 
น้อย 1 ด้าน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้      
      การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของ
การบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและ
น ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย  
1 ด้าน  

สอดคล้องตาม : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี  

     (พ.ศ. 2561-2565) 
  ด้านบริการวิชาการ  ข้อท่ี 36 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านบริการวิชาการ  ข้อท่ี 23 

ผู้รับผิดชอบ :  หน่วยบริการทางวิชาการแกส่ังคม/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
ผลงานบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ จึงหมายถึงการน าเอาศาสตร์ ของการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วนในตัวเอง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น เกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สังคมนั้นน าผลจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ เพือ่ด าเนินการทางการวิจัยที่
มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อสร้างโครงการและงานบริการที่เป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายของสหวิชาการที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ด้านการบูรณาการมาสูก่ารบริการ
วิชาการแก่สังคมได้มากข้ึน 

การบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ใหผูสอนน าความรูจากประสบการณจริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู จากสถาน 
การณจริง และไดใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการกับสังคม 

ค านิยามศัพท ์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยฯ ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ในสาขาที่มุ่งเน้น ได้แก่ ธุรกิจบริการ (การโรงแรม การท่องเที่ยว ฯลฯ) ศิลปะการ
ออกแบบ สร้างสรรค์ ด้านผลิตภัณฑ์และแฟช่ัน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งอาจัดโดยให้เปล่าหรือคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
 การบูรณาการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น หมายถึง การจัดให้ผู้เรียน เรียนรู้ลักษณะองค์รวม โดยน าความรู้จาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นหลักและเช่ือมโยงไปยังพันธกิจอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน   

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
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 ค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน  ให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 15 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอืน่อย่างน้อย 1 ด้าน 
 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
หมายเหตุ :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผลงานบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน x 100 
                               จ านวนผลงานบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน      
  ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งขอสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกัน
ตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการ
จัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
      ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจ
อ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน  

สอดคล้องตาม :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ระยะปานกลาง 5 ปี  
     (พ.ศ. 2561-2565) 
  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ข้อท่ี 44 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ข้อท่ี - 

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 จากแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะปานกลาง 5 ปี (2561 – 2565) มุ่งผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพสร้างสรรค์ ซึ่งต้องเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ คือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
งานวิจัย สู่ระบบการเรียนการสอนโดยต่อยอดด้วยบริการวิชาการ เพื่อหลอมให้บัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีก

อย่างน้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน   
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
  
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพนัธกจิอื่นอกีอย่างน้อย 1 
ด้าน 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
หมายเหตุ : ทุกผลงาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมีการบูรณาการเรียนการสอนกับ 
พันธกิจด้านอื่นๆ สามารถน ามาค านวณค่าร้อยละในตัวบ่งช้ีนี้ได้ทุกผลงาน  
 
 
 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน  x 100 
                               จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทัง้หมด 

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกจิอื่นอกีอยา่งน้อย 1 ด้าน     
ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกจิอื่นอกี อย่างน้อย 1 ดา้น 

ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา จ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการ
พัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้
บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

อธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าท่ีของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  

สอดคล้องตาม :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ระยะปานกลาง 5 ปี  
     (พ.ศ. 2561-2565) 
  ด้านการบริหารจดัการองค์กร  ข้อที่ 56 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการบริหารจดัการองค์กร  ข้อท่ี 31 

ผู้รับผิดชอบ :  ทุกหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นแผนที่จัดท าขึ้นหลังจากได้รับ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 
ปี (พ.ศ.2561-2565) และระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 5 ด้าน 35 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
  - ด้านการจัดการศึกษา     14 ตัวช้ีวัด  
  - ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    7 ตัวช้ีวัด  
  - ด้านการบริการวิชาการ      4 ตัวช้ีวัด  
  - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม    4 ตัวช้ีวัด  
  - ด้านบริหารจัดการองค์กร      6 ตัวช้ีวัด  
   รวม      35 ตัวชี้วัด  
 โดยมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมผู้บรหิารและสภามหาวิทยาลัย ปีละ  
2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป 
 
ค านิยามศัพท ์
 ตัวชี้วัด หมายถึง ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นโดยเป็นหน่วยงานวัดที่แสดงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมาย 
รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีบรรลเุปาูหมาย เป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 

 ค่าร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปูาหมาย  ให้เปน็คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  

 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานตวัช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ีท่ีรวบรวมโดยกองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ.2562 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 35 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ด้านการจดัการศึกษา 14 ตัวช้ีวัด ด้านการสร้างผลงานวิจยั 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 7 ตัวช้ีวัด ด้านการบริการวิชาการ 4 ตัวช้ีวัด ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 4 ตัวช้ีวัด 
และด้านบริหารจัดการองค์กร 6 ตัวช้ีวัด ซึ่งแบ่งเป็นตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ 9 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดระดับมาตรการ 26 
ตัวช้ีวัด โดยผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี ตอ้งบรรลุเปาูหมายร้อยละ 70 ซึ่งคิดเป็น 25 ตัวช้ีวัด 
 

จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่บรรลุเปูาหมาย  x 100 
              จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าทั้งหมด 

                 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปาูหมาย  
ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5  
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ส่วนที่ 6 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 

ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะและเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการใน
ระดับสถาบัน จ านวนรวม 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา สอดคล้องเกณฑ ์

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการ
หลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสตูรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สกอ. 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

สกอ. 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สกอ. 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

1.6 ร้อยละของนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผูเ้รียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

มทร.ศรีวิชัย 
1.7 ร้อยละของผู้สอนทีส่อบ
ผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ร้อยละของผูส้อนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

มทร.ศรีวิชัย 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

สกอ. 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

สกอ. 

2.4 จ านวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 
 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

มทร.ศรีวิชัย 
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องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา สอดคล้องเกณฑ ์

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

3.2 ร้อยละของรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละของรายได้จาการให้บริการ
วิชาการเพิ่มขึ้น 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

4.2 จ านวนนวัตกรรมที่น าไป
พัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 

จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนา
วิสาหกิจวัฒนธรรม 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบัน

เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ สกอ. 

5.2 ผลการบริหารงานของ
คณะ 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

สกอ. 

5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพ หลักสตูรและคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ สกอ. 

5.4 ร้อยละตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เปูาหมาย 

ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีบรรลุเปูาหมาย 

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจ ดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบง่ช้ีที่ 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7   ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 
 คะแนนท่ีได้   =         ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
          จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
 
หมายเหตุ  : 
 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่
ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งช้ีนี้
ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
     ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    x 100  
        จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก                                   x  5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่  ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารยป์ระจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้    ปัจจัยน าเข้า  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   x 100   
 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  =      ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                            x  5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดา้นต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วยตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน เมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งใหผ้ลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบนัโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
    - กิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
    - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
    - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม 
    - กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวฒันธรรม 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกน่ักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  

สอดคล้องตาม :  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ระยะปานกลาง 5 ปี  
     (พ.ศ. 2561-2565)  ด้านการจดัการศึกษา  ข้อที่ 3 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการจดัการศกึษา  ข้อที่ 3  

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้นั กศึกษาได้มีโอกาสน านวัตกรรม 
ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค านิยามศัพท์ : 
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิดและกระบวนการและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งยังสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิม 
 ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับ ปวส. ป.ตรี ป.โท ในภาคปกติหรือภาคสมทบและหมายถึง
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น 
 การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หมายถึง  

1. ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบให้เปล่า หรือ 
2. ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนมีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
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สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
     คะแนนท่ีได้  =  
 
 

หมายเหตุ : ฐานข้อมูลจ านวนนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนในแต่ละคณะ/วิทยาลยั 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรยีนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  x 100 
                     จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนท้ังหมด 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผูเ้รียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
  ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสรา้งสรรค์ของผูเ้รียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

สอดคล้องตาม : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี  
    (พ.ศ. 2561-2565)  ด้านการจัดการศึกษา  ขอ้ท่ี 7 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการจดัการศกึษา  ขอ้ท่ี 7 

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์   

ผู้สอนต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้  

ประเภทการทดสอบภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์มาตรฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษขัน้ต่ า 

บุคลากรสายสนบัสนนุ บุคลากรสายวิชาการ 
(1) TOEFL   
Paper Based (คะแนนเต็ม 677) 420 คะแนน 500   คะแนน 
Computer Based (คะแนนเต็ม 300) 120 คะแนน 180   คะแนน 
Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 40    คะแนน 60    คะแนน 
(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 3.5   คะแนน 5      คะแนน 
(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 390 คะแนน 550  คะแนน 
(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 45    คะแนน 60    คะแนน 
(5) TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 400 คะแนน 500  คะแนน 
(6) PSU-TEP ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุผลการทดสอบจนถึงรอบการประเมิน หากไม่มี
ผลการประเมินในระดับคะแนน ผู้สอนต้องเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป  (Common 
European Framework of Reference for Language: CEFR) ต้องพฒันาตนเองอย่างน้อย 1 ระดับหลักสูตร จาก 8 ระดับ
หลักสูตร A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 ในระยะเวลา 2 รอบการประเมิน 

มหาวิทยาลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เป็นเครื่องมือในการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับผู้สอน โดยก าหนด
เกณฑ์สอบผ่านในระดับ B.21 ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เป็นคะแนนระหว่าง 

0 - 5 
 ค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผู้สอนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผู้สอนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด x 100 
                   จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท้ังหมด 

ร้อยละของผูส้อนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  ร้อยละของผูส้อนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่
ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบ
และกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละ
สถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอนและพันธกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
      ตัวบ่ง ช้ีที่  2.4  จ านวนผลงานวิจัย สิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
             เพิ่มขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่
เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการ
จัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

 3.  จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่
มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อ
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิ (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการค านวณ 

 คะแนนท่ีได้  =      ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจยัของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  
                      จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการค านวณ 

 คะแนนท่ีได้  =      ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
                      จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  

สอดคล้องตาม : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี  
    (พ.ศ. 2561-2565)  ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  ข้อท่ี 30 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   
ข้อท่ี 20 

ผู้รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
การน าผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบการเผยแพร่ ต่อยอด

องค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมายจนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่าง
ชัดเจน 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลติจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ลักษณะ คือ นวัตกรรม และองค์
ความรู้ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านพาณิชย ์เป็นการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเกษตรและผู้ประกอบอาชีพ 

2. ด้านนโยบาย เป็นการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับหน่วยงาน 

3. ด้านสาธารณะ เป็นการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่
การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านชุมชนและพ้ืนที่ เป็นการน ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบที่เกิด
จากการวิจัย พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

5. ด้านวิชาการ เป็นองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึงน าไปต่อยอดในการการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ค านิยามศัพท ์
 ผลงานวิจัย  หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีการวิจัย มีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบหรือในรูปสรุป 
 สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์
ที่หลากหลาย เพื่อความสวยงามหรือประดับตกแต่งหรือเพื่อใช้ประโยชน์ 
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนการและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งยังสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ 
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 งานสร้างสรรค์ หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม ตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิม 
 การน าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัยฯ น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนแบบให้เปล่าหรือการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงจ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  เป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 
 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3 
ผลงาน ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนผลงานวิจัย สิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
หมายเหตุ :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน-จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีผ่านมา       
  

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น    x 5 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น   

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการ
อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้
สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย 
 ตัวบ่งช้ี จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
      ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ร้อยละของรายได้จาการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้ งการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ 2 โดยมี

จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุก
คณะ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น  

สอดคล้องตาม : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี  
    (พ.ศ. 2561-2565)  ด้านบริการวชิาการ  ข้อท่ี 39 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านบริการวิชาการ  ข้อที่ 24 

ผู้รับผิดชอบ :  หน่วยบริการทางวิชาการแกส่ังคม/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
การบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือบริการวิชาการสู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สามารถสร้างรายได้ให้แก่

มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนนับว่าเป็นนโยบายที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 

ค านิยามศัพท์ : 
รายได้จากการให้บริการวิชาการ หมายถึง รายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ ได้แก่ การให้แนวความคิด  

การออกแบบ การผลิต การสร้าง การควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม การปรับปรุง การประกอบการส่งเสริม การพัฒนา 
รวมถึงการจัดให้มีการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การตรวจวิเคราะห์ การส ารวจ การทดสอบ การประมวลผล 
การวางระบบ การให้ค าปรึกษา แนะน า การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานบริการใน
การศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ หรือการให้บริการทางวิชาการอื่น ๆ และการรับจ้างวิจัยที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ หรือ 
อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือนักศึกษาร่วมกัน หรือร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้บริการแก่ส่วน
ราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานที่มหาวิทยาลัยฯ ขอความช่วยเหลือเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ 
องค์กร รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ พ.ศ. 2557) 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการวิชาการเพิม่ขึ้น เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 ค่าร้อยละของรายได้จากการให้บรกิารวิชาการเพิ่มขึ้น ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนท่ีได้  =  
 
หมายเหตุ :  

จ านวนรายได้จากการให้บริการวิชาการในปีท่ีผ่านมา – จ านวนรายได้จากากรให้บริการวิชาการในปีปัจจุบัน  x 100 
                               จ านวนรายได้จากการให้บริการวิชาการในปีท่ีผ่านมา 

                  ร้อยละของรายไดจ้ากการให้บริการวิชาการเพิม่ขึ้น    
  ร้อยละของรายได้จากการให้บรกิารวิชาการเพิ่มขึ้น ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้น
เฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิต
บัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
      ตัวบ่งช้ีที่  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงานโครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม  

สอดคล้องตาม :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ระยะปานกลาง 5 ปี  
     (พ.ศ. 2561-2565)  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ข้อท่ี 47 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม   
    ข้อท่ี 28 

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย/คณะ/วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะปานกลาง 5 ปี (2561 -2565) ที่ต้องการให้

มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคงน้ัน จึงต้องน านวัตกรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนา
ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 

ค านิยามศัพท์ : 
วิสาหกิจวัฒนธรรม หมายถึง การท านุบ ารุง สืบทอด รักษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ด้วย

หลักการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ โดยการน าวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตามแนวความคิด
วิสาหกิจวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยกลไกทางการตลาด และบูรณาการองค์ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 
 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิด และกระบวนการและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งยังสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้  

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าจ านวนนวตักรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวสิาหกิจวัฒนธรรม ให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 3 นวัตกรรมขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
หมายเหตุ :  
 
 
 

                 จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวิสาหกจิวัฒนธรรม  x 5 
จ านวนนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาวสิาหกิจวัฒนธรรมที่ก าหนด ให้เป็นคะแนนเตม็ 5  
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มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
      ตัวบ่ ง ช้ีที่  5 .1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
      ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปูาหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผน เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน 
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเปูาหมายของแผนกล
ยุทธ์ 

2. การก ากับติดตามส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลดจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตามและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 คะแนนท่ีได้ =   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
                           จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
 
หมายเหตุ : 
 คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้อง
รายงานผลในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอน

สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  

สอดคล้องตาม :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ระยะปานกลาง 5 ปี  
    (พ.ศ. 2561-2565)  ด้านการบริหารจัดการองค์กร  ข้อที่ 56 

Quick Win Project For Action Plan 2019  ด้านการบริหารจดัการองค์กร  ข้อที่ 31 

ผู้รับผิดชอบ :  ทุกหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นแผนที่จัดท าขึ้นหลังจากได้รับ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 
ปี (พ.ศ.2561-2565) และระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 5 ด้าน 35 ตัวช้ีวัด ดังนี้  
  - ด้านการจัดการศึกษา     14 ตัวช้ีวัด  
  - ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    7 ตัวช้ีวัด  
  - ด้านการบริการวิชาการ      4 ตัวช้ีวัด  
  - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม    4 ตัวช้ีวัด  
  - ด้านบริหารจัดการองค์กร      6 ตัวช้ีวัด  
   รวม      35 ตัวชี้วัด  
 โดยมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมผู้บรหิารและสภามหาวิทยาลัย ปีละ  
2 ครั้ง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป 
 
ค านิยามศัพท ์
 ตัวชี้วัด หมายถึง ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นโดยเป็นหน่วยงานวัดที่แสดงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมาย 
รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีบรรลเุปาูหมาย เป็นคะแนนระหวา่ง 0 - 5 

 ค่าร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปูาหมาย  ให้เปน็คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปา้หมาย 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  

 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2562 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 35 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ด้านการจดัการศึกษา 14 ตัวช้ีวัด ด้านการสร้างผลงานวิจยั 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 7 ตัวช้ีวัด ด้านการบริการวิชาการ 4 ตัวช้ีวัด ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 4 ตัวช้ีวัด 
และด้านบริหารจัดการองค์กร 6 ตัวช้ีวัด ซึ่งแบ่งเป็นตัวช้ีวัดระดับเปูาประสงค์ 9 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดระดับมาตรการ 26 
ตัวช้ีวัด โดยผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี ตอ้งบรรลุเปาูหมายร้อยละ 70 ซึ่งคิดเป็น 25 ตัวช้ีวัด 

 

จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่บรรลุเปูาหมาย  x 100 
              จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าทั้งหมด 

                 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปาูหมาย  
ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5  
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ส่วนที่ 7 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ 
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบและการประเมินผล 
เพ่ือน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังกล่าว อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มี
การด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการ
ด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปี
การศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนาใน
ปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก่าหนดให้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการ  การ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร 
 มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1   การก่ากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้ 
จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
นั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2.-6  
ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

                                                      
                                             ผลการประเมิน 

 
 

 
  ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

 

 ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6  คะแนนระดับหลักสูตร
 
= 0  

        คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย 

           ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 
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คะแนนรวมเฉลี่ย =  คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 

     13 

 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง   หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง   หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตาม   
            คะแนนที่ได้ ดังนี้ 

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

 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบันต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประ 

กอบที ่

คะแนนผ่าน จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลักสตูรไม่ได้
มาตรฐาน 

2 คะแนน
เฉลี่ยของทุก
ตัวบ่งช้ีใน
องค์ประ 

กอบท่ี 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 : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย
น่าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50  
การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 
การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 
การด่าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 
การด่าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 
การด่าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3, 
1.4 

1.5,1.6 1.1,1.7, 
1.8 

  

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 2 - 4.1 4.2   
5 3 - 5.1,5..2 5.3   

รวม 19 4 7 8   
ผลการประเมิน     

 
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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 ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1- มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
3. ระดับสถาบัน 
 การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาตามตารางต่อไปนี้ 
 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50  
การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 
การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 
การด่าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 
การด่าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 
การด่าเนินงานระดับดีมาก 

1 7 1.2,1.3, 
 

1.4,1.5 1.1,1.6, 
1.7 

  

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 2 - 4.1 4.2   
5 4 - 5.1,5.3 5.2,5.4   

รวม 19 3 7 9   
ผลการประเมิน     
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*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



{:snrnn:sr:arfl nurBnr:
Aa
r:8{ r1n:$1un1:q0il6nt,1

il.6. bdbo

v@
d:uigo::lq11;uil'iirtorrur{n:lmer tvrErTnils bdbo vr:c:ltffgrg'fin'l:finul

uvilmfi fl.p1. bddb ufft,ulfilrn'l (orirfi b) fl.fi.bddd qflor,t1aqitTfi :vtrs too fl uruufrzuur

rnttffinauacflrnlrrvilrrfi ar-ufi ob (vr.n. bdbo-bdbd) ur.runr:6nultt?i{t1fi }Lrl. bdbo - bd6.r6(
*o

u,avil1rt:g'tufl15FInu1ro.it1fr il.fi. bdbor il{tulln'l:1,{2u'lFruuavd'cnrtluubi'rflu:rnS, uduftunjl
ra{ilruryrFr finlruflio3.ryr1{n1u h a6flrprgr uasfrnusnn?i:ud uo fiqruu::ilqiuo::xr tnlr?I

1 I o Yv I t Cr tf

nflutJlu iln1?sryur ffnriqrurirnrurr{julyarrauiu3uvarna Tnrirjrr,ri.:1#nr:{nnr:finurtfiu

n1:Antslnaontim air.:ifinr:iitrufra.rnuhahirflu#tnruvitnr:tiauf{nt:irr,rfi'uaYrta::r{!!

-dudqv
u? nn::! tfl 0n1:T{9}lu'lqfunlfl t?a ttavff ,in].i

n6uun:irfl'):nr:qnufinurir uXuarnrrrJir.lr-lqturnrSlun'imnlfinurl#aonn#or
pl'lru'rerrg'runr:finurrortrfi ldotdr{Junatn:v6'un:u?l:?{:vpYunruvn:itnrifl'tiqarinnur uns

:yffuyriruqru lunr:a'rra?:lnr:!:sn'uqrunrvrn-r:6nt*TlrfrrflutrJmruua'nn'r:{r.:du lerufinr:rirriu

frnntr n:?xaou il:slfru*avd'zuuroeitsiorda{ il'rer:grunr:aqrlfinurovn:aunqldtunra#vl${rEuu

nr:io-uuavurYmn::u n1:u5fl'l:imnr:uridrnr frarjr"sruo::ruasnrrutflulilu uacnr:uit4'r:q'Frnr:

nlildnunlfluasdndnud?Jo{ilTv[nvrdnrl-u lnuitiun?liliufrrrtousio#rnuuaualil1rfln:rqaautd
J! Jqv q e e d v , d3-y 4a'-.a-^-.o e < 4 v
vr'1il rfra1uu::g iflruururirfrqJ 6o nr:,i'nnr:finurrfiohi4'ririSonr:6nur:;dtonufinurfrqruanuruu

troqnulvrufiaoprn#o.rrYuqvronranirrfi uavrflurira'orirdrg'lunr:fl'q!urd:vrvrnha{n:ur?unl ril6'l
ola

tlavunuu

a r d'udlu ra mr runrrulurr Fri'r d Lra sil'r m tl o b [vic fl :s:rttirg r[6:u tfi uu uBra r:
;1tn'lrnivm:rrfrnurBnr: yr.fi. teddb iguunBa'rn1:n;vvr:?{frnurBnr:Tpran'rttuvdrtot

nrusn::iln1:n1:qflilfinur 1un:rti:vqlni.rfi *lodbor intaiufi' o* n'qutuu lgdbo 6wornJ:vmn

"u- ,, ,!
n:su:rq rlnu16 n't: L? fl dgl a LUU

{a r rj:snra n:svr ::.:fi nurBnT :d rE a n'ir " il:sfl '}fi n:svt:ttfi nur8nr: udas

I

!''!n:g1un1:qorFnur lLFl. Lodbo "
oi

rio u rJ:cnrniilril,fiulniurr"rusiiunlprorniurJ:snrnlu:1tfrnn1Ir!nulrflufiu1il
y Oe 4 r 4 - J o gr 4

fl 8 6n h4BnrAn u5un1fl n:3vr:?{dnts15n1: tTO{ 111fl :glunl:qnilnfl u1 a{?uvl

c, S.rurnu bdd6(

tio a rrn:olunl:aarJfrnur tj:vnaudru il'trt:t'tu c fitu d'"rd
ola



) v v ave
(o) uln:$rufl o 0'llJ0lfffllloryt:Uu

(o.o) rfluunnafin'rrrrufpn'Iilat.r1:CI uasFl?lrJrouirirurir.:rlunr:airv#lrtrarfi?ItUUI
o! a^

ff?1lrlJ*undLtavniln.rfiflTrrto.rnuro{ ni0unY? qiltu $av#{n}J fiil''nuvnr:riuufrraanfiim
s 4 ,1 d r.i ., a &q a 4
[o u Lilu'.rilnrufi :t u Fr?'ttJ nr u: ]r.i uu u'tuu u'r nuu uau u FDJu Lua : 5 u1u :5ru't ?,'ttt1utt

(o.io) rfl u {iu afila ::rirt?-rr n::il fi ri'nuv s nr::ud b o fi nm lau r :n'[u nu
a1 J - 4 ul u u d v C" 9t 9 t u

u:il1n1Tfi'tAn:a1{..| LT{AfiflU1y:0ttnLu]ruurd{al] ilflruanuilvn'r'rilrUuryU:un0un1:;tvrlvlufl'1:
.J s v s -' totvo u

ril6uuudacro{#{nilmuflo{Tan arill:nflil{Ion1dttautli]rryarirlrlfiunuto{ t}rtu #qnr uasd:vmn

(o. * ) ifl uvr a rfi o rd rdr u{.: fi nr rl ndlu 1 ru fl 1 { ai u0: :il fiorriutunrT il Q nfra {t

inrurir*asYntinrrurflulvru deilfio:rm,rd'.:lfiaafi{fl:TFifl'l:firuu1$auta3}rair.r#ufiatodrrtil6uii r- i

frlu:vd'un:olnY? qrtu #{nil ttauUiffi rnilTan

(b) :nn:orud u rirunr:i6'uua;uinn::l

anrfuonufinurfir.rarT uio"udr{Junr:airsuavil:vanpfld'orrinm:rflvil ai'rta::r{- -- r t
oJ 4 v 14 e J J S

u?Frni:il1,r:ovrrruaufl'r{u6rJru1 yrrtortarffuanlv*nTufifio #rnl fiar-iirrrus::u raiodlurn#ol

n1ilfl'nufl1ilunvdna-nuairo.:r.t:rrnvraarriu firniodran rL,irrfio:vr,r'irranruiuqnrufinul o{dn:
I

nroYruayronrufi'duuaysirril:vryrn zuarrui{'eruacu{F}n::usrouauCI{uufiflranitrfi nruoTarnr:
4l

sirrflurosdsnlJ,r,utu nlniouaurontu ttasil:vrnn l'rad'lliitosnr:?i'uunvuirtn::ufiHnn:uil!a'rriot-a!

nT ryi-orurfirBuu n'l:ai1{nzunrnfiifi raionT:afrrlonra uarirtfrri uavtnn?1r41il'r:r}1,4til:vivntu'- -ri------ i u
tvva

n15 U1'{1JU:vOU U1U',l{1 9l

(a,) xJrn:qrud * rirunT :uinr:itrnr:
a n'r uYu a n !J fi n urhi'ui n'r :i 11 n 1 : Lr4 lJ 1 u fi il a a fl pl #s { ffu uTu fl tt a s n a u fl u a.:

evj--jr,
ft?1tJFto.ifl'rTtJ0{yr8{0u qSJtu ltasa{nil n1il:ufiufi?1lJtfl81t16uttnv0r}nnuilt0{U:umvflfl1uu

Inufinr:ui14'rr{an1:dil:uarunrrr:rrfio:vu'irranTfuqnlfinur nrnig$aunlnron{u
ri'qtuuavsirril:cry.rR unsfinrrulr.J:.:'[a deuou uaum:?oaaut6' zuaa'fldtonn"r:uin1:itrnr:rirhJ{

a v v d &-
n1rrff5ilfl5''r{F}?1ilr{:Jttd.i$aun?']MT{6u'trar{l5au n:auni'l tltlu #snr ttavil:vtvntrfr

(<) rur rr:grud < d'ru fi arJizuuo::il $acnrr r l ufl ulvr u

a o tiu o or u fi nur fi n r :6'n n r : rB u u i n r :i o'u rai a n r : ui n r :i s r n r : 6 lrirtd ri n r :gl'j

f,uaru n']:air{n?'nri nrT urdrtolufiarjisruu:Til nr:dituavil:vanfrdfiarj{nruo::ilvr"rtotlvuuar-or

sirrti:yrunadrqlulrvau m'lilpTnuRrruavo"ma-nuaiuotil:vtnuflnluju r,radudtotnr:i'nnr:dru

fiar]izuuo::lri,lvirfrnn?1iln1a{frtolunrtrrflutvru ratanr:airslonrauav4ari,rfrilv1riu{iiuu

$Jru a{nil uacil:vr,vrfltrfi
(a) urn:orud a drunr:uivr:o-rrnr:

(d.o) aaru-uooufrnt*rfiva-nqn:*avnT :{'prnr:GErufdrriunr:vrisuurfrliuuuuu
J ava u u 4 | a t q v 1

u:ru"ln'r:rfrolrifrnnranuruvo'ufitt]:va.rri nauauo{uflEa1fintsifruasnrrila0.:n1Tvva1nua1ufloi
ilti
, f,,o u

rl:vryn frr'Lud'rura:uofio #rnl ravdrurndor lounr:fia'rui':r:ro.:tritu #{nlr anrud:snaunr:
di

yr{fl 1n55ltavfl '']n ton$u

(a.u ) a n 1 fu q n 3r fi n urfi n r : u B u 1 :.r'r u fl 'r r.1 fr'u o fi o u a ui d ufr arit o r

anrl-uanrfrnulmaoaoufinr:u3rar:6'prnlruna"rnr$avv:-vrorn:n'r:riuuirfiuTrJnunfno::rrfruraIta

rirfi.:firnrrr:yalnuattJuaun?llJriuda:vyrxitrnt: firl:vSvr3nrvruavil:vfru6na 6nu{unraia.:ffr
a

Ir.Jidauacm:roaaulsi



-ffl-

(a.m) an, r.iuoarlfinu, fi :yuurj:vnnq 6ur'n{ fi nr:oo srT u n:?af, au il:srfi u
vv{vJ<,

uavT{uuln15nan1:flnu15v.oufian4m5 nilu uav601uuviilu5sau5fl1fiLLasu5uavr5r^,a IJn15fl1n!

lfinr:o-nnr:finuruavnr:sirrfru'rru,n'urYuofrrrflultJnrltngn:svi:rrnr:riTvrYuqrunlHn'r:finu'r
trdv.v

481{Fr0tua.: aaflnaa{n1urnilflu'r9r:!luuanqm:Ts9luqnilnnul n:4uil1fl:Iluqfu?m
v4radJdao

:vouqnerfi nu1 ult.lt1n uavlJln:rluou.l ilntuvr:'r{fl nu"r5n"r:nlvuFt

il:snrn cu {ud Ia o n:nfl'rnrr fl.Fr. bdb",

(u'ru6:vufi er:6 roirgun:ugfiar1)
o dl 4
:nlJu9t:? 1n''r:fl :vvt:?{fl nu10n1:

*(



 


