
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

พ.ศ. 2563  

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงานและ 
การบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึง
มีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
som2528มาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องรายงานข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ 
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ สกอ. เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับ
นานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) 
และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA โดยการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย  
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ตารางที่ 1.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 
ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ในระดับปรญิญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร
การเรยีนการสอน  
การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มอค.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  ผลการด า เนิ น งานตามตั วบ่ ง ช้ี ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่ ง สนั บสนุ นการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดด าเนินการ
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ ได้ประกาศใช้ เมื่ อ พ.ศ.  2548 และ พ.ศ.  2558 ตามที่ ได้ประกาศใช้ ในขณะนั้น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดกา รเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว 
โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์

ประกาศของ ก.พ.อ. 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 

- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดย

ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

ที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2 . คุณสมบัติอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา

ของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา

ของรายวิชาที่สอน 

- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้ เพื่อให้

นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน

และ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความ จ าเป็นต้องใช้ความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้ เพื่อให้

นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน

และ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ

ต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือ

เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติของอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์

กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับ

หัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ

การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

แผน ก1 

ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศ กกอ. 

แบบ 1  

ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แผน ก2 

ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการ

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2  

ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม

ประกาศของ กกอ. 

แผน ข 

รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 

การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 

- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 

10 คน 

- หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีท าวทิยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10 . การปรั บปรุ งหลั กสู ตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 

- เปน็อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าท่ีมี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน

หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา

ของรายวิชาที่สอน  

- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้อง

ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถ

ด าเนินการได้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม

รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียน

การสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชา

ของรายวิชาที่เปิดสอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 

- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ป ี

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้อง

ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถ

ด าเนินการได้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม

รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการ

สอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  (คะแนนเป็น ศูนย์) 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละ
คุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า 
และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะ
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
  เผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
  เผยแพร่ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  ( Thai Qualifications Framework for Higher 
Education:  TQF)  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ใน มคอ. 2 
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

ข้อมูลประกอบ 

จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต 

ที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่
ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจาก

เดินทางกลับประเทศไปแล้ว  สามา รถอนุ โลมให้ ใ ช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน ในการคิด เ ช่น 
มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานท่ี 100% 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ ที่ได้

งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ 

สร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้ มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน 

มาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 

หมายเหตุ : 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มี

นักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ ส า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ ได้ รับ 

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเ พ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและ

สามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 - ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ

0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ ได้รับ 

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหา

ประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดง

ถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะ

เป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
80 

หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

-  ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCIกลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการ
วิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (Core 
Subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and 
Technology Skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking

and Problem Solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation) (3) การสื่อสารและความ
ร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วย
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) การรู้สื่อ (Media Literacy) และการรู้ ICT (ICT Literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability) ความคิดริ เริ่มและการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ( Initiative and Self-
Direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross – Cultural Interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 
(Leadership and Social Responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าว  
ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร 

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ

ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้

นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้

สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง

 ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีการน า

ระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน

และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดีได้ชัดเจน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้ อม 

ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก

กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิ จกรรมใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล

ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ  

ความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง

 ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน

หลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น

ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 

- การส าเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที ่3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษา
ที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานท่ีท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้า
ในแต่ละรุ่นท่ีมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเขา้ 



จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 


2560 2561 2562 

2557 X 

2558 X 

2559 X 

อัตราการส าเร็จการศึกษา  =



x100 

อัตราการคงอยู่= 
 - 


 x 100 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ

รายงานผลการ

ด าเนินงาน

 มีการรายงาน

ผลการ

ด าเนินงานใน

บางเร่ือง

 มีการรายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายใน

ตัวบ่งชี้

 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุก

เร่ืองตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี้

 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน

บางเร่ือง

 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุก

เร่ืองตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี้

 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน

ทุกเร่ือง

 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้

 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก

เร่ือง

 มีผลการด าเนินงานที่โดด

เด่น เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม

เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษย์ืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่

โดดเด่นอย่างแท้จริง

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้ เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน  
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร  เพ่ือให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่
เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่

สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม 

โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี

คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ

กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้

ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-  ระบบการบริหารอาจารย์ 

-  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง

 ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมและเพียงพอ 

โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ 

การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ

อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 

Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ

ลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



  25

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนทีไ่ด้  = 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดค้ะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่น
เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน

การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้ อนการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร

ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูป

ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ด้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.80 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 

ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 

กรณีศึกษา 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 

ซอฟต์แวร์ 

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 

1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 

ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น

ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน

 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานในบาง

เร่ือง

 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุก

เร่ืองตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี ้

 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุก

เร่ืองตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี้

 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน

บางเร่ือง

 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุก

เร่ืองตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี้

 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน

ทุกเร่ือง

 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุกเร่ือง

ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้

 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก

เร่ือง

 มีผลการด าเนินงานที่โดด

เด่น เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม

เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษย์ืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่

โดดเด่นอย่างแท้จริง
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แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 
(3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้
มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ

ประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง

 ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



  32

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่ว น
ร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้
เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

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

การสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง

 ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน

และกรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบายการ

เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (Assessment 
for Learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as Learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้
เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(Real World) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง
ของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

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

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ

ปรับปรุง

 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินการ

ได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผล

การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 

มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 

มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 

มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

หมายเหตุ : 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 

ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผล  
การด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทาง
ของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลีย่นหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ ได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น 
โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีท่ีระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่
ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่ง ช้ีใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใด 
มีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีใหม่ ให้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง

ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ

ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี้ที ่6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ

 ไม่มีกลไก

 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง

 ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน

 มีระบบ มีกลไก

 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมิน

กระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีระบบ มีกลไก

 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน

 มีการประเมินกระบวนการ

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน

และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดีได้ชัดเจน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ ในระดับคณะ 

จ านวน 18 ตัวบ่ งชี้ ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1  เกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลติ

บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผลลัพธ์ ค่ าคะแนนร้ อยละของหลักสู ตรที่ มี

นักศึกษามีส่วนร่วม/สร้างสรรค์นวัตกรรม

ทีร่้อยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง

วิชาการ  

2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชนของจ านวนงานวิ จั ยและงาน

สร้ างสรรค์  หรื อนวั ตกรรมทั้ งหมด 

ทีร่้อยละ 30  

3. การบริการ

วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่ าคะแนนร้อยละของจ านวนชุมชน

เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อย

ละ 20 

2
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

4. ด้านศิลป

วัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5. การบริหาร

จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ ต ามพันธกิ จ  กลุ่ ม สถาบั น  และ

เอกลักษณ์ของคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้

หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วย 

การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย

หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนการส่งเสริมมรรถนะ และ

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ตัวบงชี้ จำนวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ตัวบงชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสร้างนวัตกรรม 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ

รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 

หมายเหตุ 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้
ครบถ้วน 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปัจจัยนำเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ

ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์

กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิ
อื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะสมกว่า ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับตามเกณฑ์ สกอ.) 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์  

ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง

สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและ

การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 

แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร 

ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

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 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 

หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี

โอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรม พัฒนานั กศึกษา ให้ ด า เนินกิจกรรมที่ ส่ ง เสริ มคุณลั กษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม  

(2) ความรู้  

(3) ทักษะทางปัญญา  

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ให้ผู้ เรี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสารและใช้ ในการแ สวงหาองค์ความรู้ เ พ่ือพัฒนาตนเอง

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบาย

หนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะน าไปสู่การ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปี

ถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

หมายเหตุ 

ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด ในปีท่ีประเมิน 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกยุคดิจิทัล ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 

- ระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล

2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตรโดยผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้าน

ดิจิทัล 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปี

ถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

หมายเหตุ 

ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ในปีท่ีประเมิน 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตรจึง

ควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่

เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

จ านวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
x 100 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ 

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรบัโดยมหีลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน
2. ความหมายของการมสี่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกดิขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อม

ของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

สถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพ

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุน 
ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมื หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง 

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting  Professor) 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
หรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก 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 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก

ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ

สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่

แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วม
วิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม

ให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของ

บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน

ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ

คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 

ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ไดแ้ก ่

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

กรณีศึกษา 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 

ซอฟต์แวร ์

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 

หมายเหตุ 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
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1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 

0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โ ดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนตอชุมชน 

ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงชี้ 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประโยชน์

สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการ

ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย งาน

สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 

รอยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ที่นำไปใชประโยชนตอชุมชม 
x 5 

รอยละของจำนวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชน 

ของคณะที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ 

1. นับจ านวนช้ินงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีประเมิน
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณีต่างชุมชนในปีที่รับการ

ประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการประเมินในปีถัดไปได้ โดย

งานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
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มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกใน

การท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

กับชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งพึงมีระบบ

และกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจนเพ่ือ

เป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการติดตาม ก ากับ สนับสนุน 

การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความ

เข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท

ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือ

ตามแนวพระราชด าร ิ

2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตาม

ศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับ

แผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

3. ด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 2

โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน หรือ

สังคมตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีตอ่ไป

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  

จำนวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง ความสัมพันธ

กับชุมชน 

ผลลัพธ์ 

คำอธิบายตัวบงชี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษา

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

สูตรการค านวณ 

1. คำนวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน

จำนวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน x 100 

จำนวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ = 

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
x 5 

ร.อยละจำนวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

ความสัมพันธกับชุมชนที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย

จึงต้องมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกัน

ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณา

การกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการ

ด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว 

ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบงชี้ จำนวน 1 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่ อยอดและ

สร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้

ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3  ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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มหาวิทยาลัยตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่ในการกำกับดูแลการ 

ทำงานของคณะใหมีประสิทธิภาพ คณะจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐาน

ขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพือ่สัมฤทธิ์ ผลตามเปา

หมายที่กำหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตัวบงชี้ จำนวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

                 ของคณะ 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งชี้ที ่5.1 

ชนิดของตัวบ่งช้ี 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน เพ่ือให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

2. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานตามท่ี

กำหนด  

3. มีการกำกับ ติดตามใหหลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่กำหนด 

4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงชี้ 

คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในการด าเนินพันธงานตามกิจหลัก แต่ละคณะจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา

และการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์

ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ

เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ

การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง

จากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงชี้ 

บทบาทหน้าทีข่องคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะ

มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ

ประจำคณะเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้ เหมาะสมกับ

บริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้

เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และ การประเมินผล เพ่ือ

น าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในดังกล่าว

อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องควบคุมให้มีการ

ด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบ คุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงาน

อย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมี

การประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยหน่วยงาน

ต้นสังกัดที่รับผิดชอบจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือ การ

เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 

2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และ

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

ส่วนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการจัดท า 

มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ ส านัก งาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

3
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้  

  1.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส่านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์

ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” 

และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร  ในองค์ประกอบที่  2-6 

ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

คะแนนรวมเฉลี่ย = 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินระดับหลักสตูร = 0 ประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย 

ของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้

13 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง     หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00  หมายถึง     หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 

    คุณภาพตามคะแนนที่ได้ 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 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง

โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับ

คะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่

ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3.1 องคประกอบคุณภาพ 6 ด้าน และตัวบงชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ 

     ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

-6
 

2 - - 2.1,2.2 

3 3 - 3.1,3.2 3.3 

4 3 4.2 4.1 4.3 

5 4 - 5.1,5.2,

5.3 

5.4 

6 1 - 6.1 - 

รวม 13 1 7 5 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น 

1. 

2. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

ตารางที่ 3.2 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบงชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

    ภายใต้ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 
จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 9 - 3.1,3.2,5.1,

5.3,6.1 

2.1,2.2, 

3.3,5.4 

2 4 4.2 4.1,5.2 4.3 

3 0 - - - 

4 0 - - - 

5 0 - - - 

รวม 13 1 7 5 

ผลการประเมิน 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 5 

จุดเด่น 

1. 

2. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2. 

1.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 

มีเกณฑ์การพิจารณาจ านวน 11 ข้อ แต่ละข้อจะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ และก่อนการประเมิน 

ด้วยเกณฑ์ AUN – QA หลักสูตรจะต้องประเมินองค์ประกอบ การก ากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้อง 

ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ใดเกณฑ์

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนน “เป็นศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมี ผลการด าเนินงานผ่านทุก

เกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA 

ต่อไป  

ตารางที่ 3.3  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ 11 ข้อ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เกณฑ์ที่ 1 –เกณฑ์ที่ 11 

จุดเด่น 

1. 

2. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2.

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ 

การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง

ต่อไปนี้  

ตารางที่ 3.4 องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน และตัวบงชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ 

ระดับคณะ 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5,1.6,

1.7 

1.1,1.8 

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4 

3 2 - 3.1 3.2 

4 1 - 4.1 - 

5 3 - 5.1,5.2,5.3 - 

รวม 18 3 10 5 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น 

1. 

2. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2.

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตารางที่ 3.5 มาตรฐานการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบงชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ 

     การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ 

มาตรฐานที่ 
จ านวน 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5,1.6,

1.7 

1.1,1.8 

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4 

3 2 - 3.1 3.2 

4 1 - 4.1 - 

5 3 - 5.1,5.2,5.3 - 

รวม 18 3 10 5 

ผลการประเมิน 

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ มาตรฐานด้วย ตามตัวอย่าง

ดังต่อไปนี้  

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 –มาตรฐานที่ 5 

จุดเด่น 

1. 

2. 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. 

2.

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 

การรับนักศึกษา 

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารยป์ระจ าทีม่ี

อยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)  

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และสอดคล้องกับระดบั 

ของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น 

GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)  

3 เกณฑ์ที่ ใ ช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ ใ ช้ในการคัดเลื อกม ี

ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน  

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร 

มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้าน 

สุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ  

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษา 

ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพื่อให้สามารถเรียนใน 

หลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา  

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาใน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนา 

ศักยภาพการวิจัย  

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณา 

จากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด  

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 

3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผล

การเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)  

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือส าเร็จ

การศึกษาช้า ฯลฯ)  

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ที่

เพียงพอ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจดับริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกิจกรรม 

10 บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมที่สนองความต้องการของ 

นักศึกษา  

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลมุกิจกรรมการเสริมสร้างความ ยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 

engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  

13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT literacy, scientific 

literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  

14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 

15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศกึษาจ ากัด  

16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้ไดส้าระความรู้ 

ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรยีนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน  

17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์ แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลกัสูตร 

2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรยีนของนักศึกษา 

4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสรา้งความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึง 

การผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจยัของตนเอง  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ 

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ า กว่าตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.ระบบการบริหารอาจารย์ 

ระบบการบริหารอาจารย์ 

4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต่ าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังด้านอาจารย์ให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหาร

ระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตรา

การลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตราก าลังแผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผน

ธ ารงรกัษา แผนการหาต่ าแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอ่ืนๆตามบริบท 
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7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการ

เพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน 

เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

12 ระเบียบทีโ่ปร่งใสชัดเจนในการบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 

14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนไดพ้ัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคณุภาพ

ของบัณฑิต  

17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสรมิให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหวา่งอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 

19 การส่งเสรมิการท าวิจัยเพื่อพัฒนานกัศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีน การสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  

21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร 

3 จ านวนอาจารยเ์พียงพอในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียน 

การสอนที่มีประสิทธิภาพ  

2 เนื้อหาของหลักสตูรในแตล่ะรายวชิามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่  

ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์ 

การเรียนรู้  

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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5 เนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชาไม่มคีวามซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดบัการศึกษาของ 

หลักสตูร  

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนตรงกบัผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรยีนการสอนครอบคลมุสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

8 การเปิดรายวิชามลี าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษาส าเรจ็ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสตูร 

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความตอ้งการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึ กษาทางไกล มีการ

ควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอนการประเมินที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปท่ี 

สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศกึษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต  

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชาของ

หลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 

15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ท่ีอนุมัติเป็นประเดน็วิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจยัที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสยัทัศนข์องหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสตูร 

17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปรญิญาโท 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 

การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่ สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)  

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง 

หรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคน 

เดิมไม่เกิน 3 วิชา)  

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรม 

การเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมกีารท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการ

ก ากับใหด้ าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพ 

มาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน  

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและ 

การพัฒนานักศึกษา  
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8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ 

เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  

10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลติผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 

11 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกัน 

12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 

การศึกษาดูงาน ฯลฯ  

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/ 

การประกอบอาชีพ  

16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน 

ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสือ่สาร (เครือข่าย

ทางสังคม online learning)  

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบตัิ การเรียนรู้จากผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก/ผูป้ระกอบการ การศึกษาดูงาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning 

21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียน 

การสอน)  

22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพฒันาความสามารถดา้นการสอนของอาจารย์  

23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนินักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

26 
การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกบัประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 

28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

30 มีระบบการตดิตามและการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถาน 

ประกอบการ  

บัณฑิตศกึษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน

การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
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32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

ของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์  

33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ 

ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 

35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา 

36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 

37 มีการให้ความรู้และระดับช้ันความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง 

และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคดัลอกผลงานวิจัยและปญัหาของวารสารที่ไมม่ีคุณภาพ 

39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และสง่เสรมิให้นักศึกษาจดัท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รบัทุน สนับสนนุ 

40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ 

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 

1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม 

2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย 

อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ข้อสอบ 

ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้น

สูง ได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน)  

6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุม่เรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่ 

นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน การ

กระจาย ของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

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

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 

11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดบัคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนพินธ์ได้  

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม 

เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.  
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คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประเด็น ค าชี้แจง/ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

เ พิ่ ม เ ติ ม นิ ย า ม ศั พ ท์ ค า ว่ า 

“แนวโน้ม  (Trends)” โดยใ ช้ 

นิยามกับที่ปรากฏในหนังสือ

เ ก ณ ฑ์ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 

การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่ 

เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 2561  

“แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ 

เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละ

ช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไป การแสดง

แนวโน้มได้จะต้องมี ข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจ

จ าเป็นต้องแสดงจ านวน ข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่

แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของ กระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ข้ึน 

ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้

ชัดเจน”  

แนวทางการด าเนินการประกัน 

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการ 

เป็นประจ าทุกปี  

หลักสตูรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 

สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคณุวฒุิท่ีขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นคนก้าวทัน

ความ ทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสตูรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online  

แนวทางการด าเนินการ กรณี 

หลักสตูรที่ขอปิดด าเนินการ 

หรืองดรับนักศึกษา หรือไมม่ี 

นักศึกษามาสมคัรเรียน หรือ 

หลักสตูรที่ผา่นความเห็นชอบ 

จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 

แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การ 

รับทราบ  

 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้

หน่วยงานต้น สังกัด รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ า

หลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอน

จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จ การศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษายังต้อง

ด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1

การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ มีการด าเนินการ เพื่อน า

ผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรอืพิจารณา ด าเนินการอื่นๆ ต่อไป

โดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานของ

หลักสูตรเป็นส าคัญ ทั้งนี้การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายในของ

หลักสูตร คณะหรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มี

การด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการประเมิน

เท่านั้น และด าเนินการผ่านระบบ CHE QA Online

 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วและด าเนินการรับ

นักศึกษาแล้ว ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรดว้ย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถ

ด าเนินการจัดการ เรียนการสอนได้ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

การประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตรของหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป  

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 

ดังนั้นจึงไม่ ต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร  

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ประเด็น ค าชี้แจง/ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

หลักในการพิจารณาส าหรับ ตัว

บ่ ง ช้ี  ก า ร ประ เ มิ นคุณภาพ 

ภายในระดับหลักสูตรที่เป็น ตัว

บ่งช้ีกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 

5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ 

เพื่อให้ ผู้ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ยึดหลักการ 

คือ หลักสูตร ควรก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ 

โดยอธิบายวิธีการ ด าเนินงานท่ีน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษาผลการ

ด าเนินงานท่ีเทียบกับ ผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการให้อธิบายว่ามี

การปรับปรุงวิธีการท างาน อย่างไร เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ: ให้พิจารณาผล

การด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควร พิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 

หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็น รูปธรรม)  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด 

การศึกษาตามหลักสูตร ค าว่ า 

“ตลอดระยะเวลา”  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 28 

ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาน้ัน ควรดู  

เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซ่ึงที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ ลาออกของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หาก ได้มีการสรร

หาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ ถึงขั้นตอนของ

สภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยได้มีการ

ด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณ วุฒิ

ในสาขา ท่ีตรงหรื อ สั มพัน ธ์ กั บ

สาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรน้ันหรือไม่  ให้พิจารณาการ 

แบ่ง สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  

 กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท า งาน วิจัย

ด้วย

ภาระงานของอาจารย์ ท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ

ใน ระดับบัณฑิตศึกษา  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ

10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแล

นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 10

คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา

ดังน้ันหากสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน

ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ท้ังน้ีอาจารย์ประจ า 1

คน จะดูแลนักศึกษาในฐานะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ านวน

นักศึกษาในกรณีน้ีใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่าน้ัน ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ

 การนับภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน

 การนับภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษา การ

ค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน

 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และ การ

ค้นคว้าอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพเท่าน้ัน

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพิ่มเติม 

การด า เ นินง านให้ เป็น ไปตาม 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อ การ

ประกันคุณภาพหลักสูตร และการ

เรียนการสอนตาม กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 24 

สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล 

การด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็น เงื่อนไข

ในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน  

 การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิขอให้ยึดตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่าน้ัน โดย

สถาบันอุดมศึกษา สามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง

ซ่ึงแต่ละหลักสูตรมี อิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมิน

และรายงานคุณภาพ ของหลักสูตรประจ าปีท่ีระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตรตาม

บริบทและวัตถุประสงค์ใน การผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา

สถาบันอุดมศึกษาในระหว่างที่ สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้ว

เสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือ หากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็

สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมี การปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุง หลักสูตรคร้ังต่อไป”  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ด้วย

แม้ว่า หลักสูตรน้ันจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรใน

รอบที่ ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน

 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ

ไม่ ถึงร้อยละ 20 เน่ืองจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็น

นักศึกษา ชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้

ประเมินโดย คิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คนเป็นฐานที่ 100%

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 (ปริญญาโทหรือ 

ป ริ ญ ญ า เ อ ก  )  ผ ล ง า น ข อ ง 

นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาโทหรือปริญญา 

เ อ ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ 

เผยแพร่  

การนับการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันทีไ่ด้รับการตอบรับ (Accepted)  

 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ แล้ว

สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับ

ผลงาน ที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึงวันที่ 20

ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต 

ปริญญาตรทีี่ได้งานท า  

กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับ 

หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เน่ืองจากมีผู้ส าเร็จ 

การศึกษาแล้ว  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



 85

ประเด็น ค าชี้แจง/ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์

ของ หลักสูตรว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่

จะ ศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและ การ

แก้ปัญหา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เ กิ ด กั บ 

นักศึกษา  
 “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไม่ได้เน้น

ที่ ปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน

 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

กระบวนที่ ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2

 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วยจ านวนนักศึกษา

ที่ ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของ

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จ

การศึกษาแล้ว

 การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น ตัวอย่างการค านวนหลักสูตร 4 ปี  

ปีการศึกษา จ านวน

รับเขา้ 

จ านวนส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสตูร 

จ านวนที่ลาออกและคัด  

ชื่อออก สะสมจนถึงสิ้นปี 

การศึกษา 2562 2560 2561 2562 

2557 x 

2558 x 

2559 x 

      อัตราการส าเร็จการศึกษา =         x 100 

      อัตราการคงอยู ่  = (       -       ) x 100 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  

ตัวบ่ งชี้ ท่ี  4 .1 การบริหารและ 

พัฒนา อาจารย์ –การนับ ผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า

หลักสูตร  

การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่าน้ัน 

 กรณีผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการให้ดูจากรายชื่อผู้วิจัยท่ี

ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง

 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาน้ันๆ โดยไม่

ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน

การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ท้ัง 2 หลักสูตร

 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าท่ีอยู่คนละคณะ/สถาบัน ให้พิจารณาดังนี้  

- ในระดับหลักสูตร ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร  

- ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะน้ัน ระดับสถาบันให้นับเป็น 

ผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบันก็นับตามสถาบันท่ีสังกัดของทุกคน 

1 

2

3 

2

1

 
3           

 
1  

1
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ตัวบ่ง ช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเ กิ ด กั บ 

อาจารย์  

ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรท้ัง 5 คน ท่ีได้ท าหน้าท่ีประจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรต่อกระบวนการท่ีได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ในตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 และ 4.2  

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิด

ด าเนินการ

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระรายวิชาใน 

หลักสูตร  

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ ควร

ดูท่ีเนื้อหาสาระรายวิชาท่ีเปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบ ผู้สอน 

และกระบวนการจัด การเรียนการ

สอน  

ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จ าเปน็ต้องเป็นโครงการเดียวกับท่ีอยู่ใน 

แผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกิดผลการเรียนรู้ บรรลุตาม 

เป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐ าน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง การปฏิบัติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน

2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ เพิ่มเติม

ไว้ดังนี้ ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของ รายวิชา รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงาน

ของ หลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูล

รายละเอียด ตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 โดยสามารถ

ปรับเปลี่ยนหัวข้อ รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ 

ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7” ข้อ 3 

ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 

เป็นเพียงแนวทาง เท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม

กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน

ที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีท่ีระบุไว้ในหมวด 1 – 6 

ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความ

เห็นชอบหรืออนุมัติจาก สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถ

เสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้ แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความ

ประสงค์ก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็ สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งช้ีใหม่ ให้

น าเสนอส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”  

 ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับ การ

ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ค าว่า “อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา

จาก หลักสูตร/ภาควิชาอ่ืนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่

 ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

กรณี หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุง

ต้องประเมิน ประเด็นนี้ด้วย

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ประเด็น ค าชี้แจง/ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้  

ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณา สิ่ง

สนับสนุนท่ัวไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัว บ่งชี้ ที่  1 .1  ผลการบริหาร 

จัดการหลักสูตรโดยรวม  

ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนามาคานวณ ทั้งตัว 

ตั้งตัวหาร 

 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดาเนินการแล้วแต่ยังมี

นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้นามาคานวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง

เท่านั้น

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไก 

งานวิ จัย งานสร้างสรรค์ และ 

นวัตกรรม  

ในการประเมินเกณฑ์ ข้อ 5 – 6 ถ้ามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้องท าอีก แต่ควร 

เขียนว่าคณะท าอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน 

งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วนามาคานวณเป็นคะแนนเฉลี่ย 

 กรณีการคิดคะแนนระดบัสถาบัน ให้รวมคะแนนของทกุคณะหารด้วยจ านวนคณะ

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ประเด็น ค าชี้แจง/ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3. 1 การบริการวิชาการ

แก่สังคม  
 ค าว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือในโครงการก็ได้

แต่ ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการดาเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอื่นๆ และมี

การวางแผนหรือมีแนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านศิลปะและวฒันธรรมและความเปน็ไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ 

เป็นไทย  

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย

 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ดูตาม

เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม

 ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติไม่ได้หมายความว่าเป็น “การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ”

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ 

คณะ/สถาบันเพื่อการกากับ 

ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลกัษณ์ของ 

คณะ/สถาบัน  

 ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจาก

การฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่าได้มีการกระท า

เช่นน้ัน จริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานของ

สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น

 ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณาจาก

ภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซ่ึงเจตนารมณ์ของเกณฑ์ข้อนี้

คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร

ต่อระดับความ เสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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