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ระดับคณะ 

ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ระดบัหลักสูตร และเพิม่ตัวบ่งช้ีที่ดำเนินการ ในระดับคณะ จำนวน 

21 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
จำนวนตัวบ่งชี ้

สกอ. กลุ่ม มรภ. มรสน. รวมท้ังหมด 
1. การผลิตบัณฑิต 6 3 2 11 ตัวบ่งช้ี 
2. การวิจัย 3 1 - 4 ตัวบ่งช้ี 
3. การบรกิารวิชาการ 1 1 - 2 ตัวบ่งช้ี 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 - - 1 ตัวบ่งช้ี 
5.การบริหารจัดการ 2 1 - 3 ตัวบ่งช้ี 

รวม 13 6 2 21 ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบและตัวบง่ช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา 
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ปัจจัยนำเข้า ร้อยละของอาจารย์    
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1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ตัวบ่งชี้ สกอ.1.5) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ ค ่ า ค ะ แน น ร ้ อ ยละของ
หล ั กส ู ต รท ี ่ ม ีน ั กศ ึกษา         
มีส่วนร่วม/สร้างนวัตกรรม 
ที่ร้อยละ 100 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา 

1.9 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ (ตัวบ่งช้ี สกอ.1.4) 

ปัจจัยนำเข้า สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเท ียบเท่าต ่อจำนวน
อาจารย์ประจำ 

1.10 ค ุณภาพบ ัณฑิตตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้เฉพาะ มรสน.) 

ผลลัพธ์ ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
(ข้อมูลตัวบ่งชี ้ 2.1 ระดับ
หลักสูตร) 

1.11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได ้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี                          
(ตัวบ่งชี้เฉพาะ มรสน.) 

ผลลัพธ์ ผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตรที่ได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี (ข ้อม ูลต ัวบ ่งช ี ้  2.2 
ระดับหลักสูตร) 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ
นวัตกรรม (ตัวบง่ชี้ สกอ. 2.1) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค ์
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2) 

ปัจจัยนำเข้า จำนวนเงินทุนต่อ
อาจารย์ประจำ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจำและนักวิจัย 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3) 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่า
น ้ ำหน ักผลงานทาง
วิชาการ 

2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที ่นำไป      
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน (ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ ค ่ า ค ะ แน น ร ้ อ ยละของ
จำนวนผลงานวิจัยหรืองาน
ส ร ้ า ง ส ร ร ค์ ท ี ่ น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน ์ต ่อช ุมชนของ
จำนวนงานว ิจ ัยและงาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ทั้งหมดที่ร้อยละ 30 

3.การบรกิารวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม (ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3 .2  จำนวนช ุมชนเป ้ าหมายท ี ่ ได ้ ร ับการพ ัฒนา             
อย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

ผลลัพธ์ ค ่ า ค ะ แน น ร ้ อ ยละของ
จำนวนช ุมชนเป้าหมายที่
ไ ด ้ ร ั บกา รพ ัฒนาอย ่ า ง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความส ัมพ ันธ ์ก ับช ุมชน
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
เท่ากับ ร้อยละ 20 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา 

4.ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.การบรหิารจดัการ 5.1 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะเพื ่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2) 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

 พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
กำหนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาย ในและภายนอก
สถาบัน ตลอดจนการส่งเสริมมรรถนะ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และการมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 
 
ตัวบ่งช้ี จำนวน 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารยป์ระจำคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารยป์ระจำคณะที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การสง่เสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การสง่เสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัล 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามสี่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารยป์ระจำ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.10 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.11 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ สกอ.1.1) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้

 ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลกัสูตรที่คณะ

รับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน   

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทกุหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการคำนวณ 
 

 

คะแนนที่ได้ =   

 

หมายเหตุ 
 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ
ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคำนวณในตัวบ่งชี้น้ี แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบน้ัน ๆ ในตัวบ่งชี้
น้ีให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จำนวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

จำนวนอาจารยป์ระจำคณะทัง้หมด 

 

 ร้อยละของอาจารยป์ระจำคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก    

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารยป์ระจำคณะท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนำเข้า (ตัวบ่งชี้ สกอ.1.2) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้ ดังนั ้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที ่มีระดับคุณวุฒิทา ง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจำคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ข้ึนไป 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ตามสูตร 

   

             x 100 

 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
  

คะแนนที่ได้ =                          x 5 

 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน 

ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า 

ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี

อาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเก่ียวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ

และนักวิจัย  (นับตามเกณฑ์ สกอ.) 
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 จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทัง้หมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารยป์ระจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนำเข้า (ตัวบ่งชี้ สกอ.1.3) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้

 มหาวิทยาลัยถือเป็นชุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์         

ในมหาวิทยาลัยทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ  อย่างตอ่เนื่อง   

เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

        โดยการแปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ค่าร ้อยละของอาจารย์ประจำคณะที ่ดำรงตำแหน่งผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์             

และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ ตามสูตร 

 
           X 100 

 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =         x 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ สกอ.1.5) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้

 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั ้งแต่การให้คำปรึกษาทั้งด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 

การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเรจ็

การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ          

นอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51       

จากคะแนนเต็ม 5 

5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ สกอ.1.6) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนกัศึกษาเป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหต ุ
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสดุท้ายทัง้หมด ในปีที่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้
 ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการนำ
เครื ่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู ้ การแก้ไขปัญหา       
การสื่อสารตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร    

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสามารถด้านดิจิทัล 
4. มีการประเมินความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมกีารนำผลจากการประเมินมา

ปรับปรงุในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดบัปริญญาตรีปสีุดท้ายทีผ่่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 

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 

 

หมายเหต ุ
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสดุท้าย ในปีทีป่ระเมิน 
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ตัวบ่งชี้ 1.8  หลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที ่กำหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร ่วมสร้างนวัตกรรม
หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถ่ิน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสี่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่กำหนดให้คะแนน 
เต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นกัศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

  จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรม  
X 100 

 จำนวนหลักสูตรทัง้หมดในคณะ  
 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  

X 100 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 

 

หมายเหต ุ
 1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
 2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถงึ นักศึกษามีการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล 
 3. นวัตกรรมดงักล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสง่เสริมคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.9  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนำเข้า (ตัวบ่งชี้ สกอ.1.4) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี ้
 ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที ่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงานอาจารย์เป้าหมายการผลิตบัณฑิต 
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 คำนวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกับเกณฑ์มาตรฐาน 
และนำมาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่กำหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กำหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรอืต่ำกว่าเกณฑม์าตรฐานตัง้แต่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรอืต่ำกว่าเกณฑม์าตรฐานตัง้แต่ร้อยละ 10.01 และไมเ่กินร้อยละ 20 
ให้นำมาเทียบบญัญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพือ่เป็นคะแนนของหลักสูตรนัน้ ๆ 
 

สูตรการคำนวณจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

  SCH   = ΣniCi 

  เมื่อ ni  = จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

        Ci  = จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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2. คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณดังนี ้
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
 Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี  
 จำนวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปรญิญาน้ัน ๆ 
 

 

การปรับจำนวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนำมารวมคำนวณหาสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจำ 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร ์

= FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดบั 
บัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปรญิญาตรี + (1.8 x FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปรญิญาตรี + (2 x FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเตม็เวลา 
ต่ออาจารย์ประจำ 

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 8 : 1 
2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20 :1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 :1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกจิ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์

25 :1 

7. นิติศาสตร ์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 8 : 1 
10.สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25 : 1 
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สูตรการคำนวณ 
1) คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำทีเ่ป็นจริง - 

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  

   X 100 
 สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน   

 

2) นำค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคำนวณคะแนนดังนี ้
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 10 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นำมาคิดคะแนนดังนี ้

  (20 - ค่าร้อยละที่คำนวณได้จากข้อ 1)   
คะแนนที่ได ้=    X 5 
  10   

 

ตัวอย่างการคำนวณ 
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน =  = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

 
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน = = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน = = ร้อยละ 12 
 

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 - 12 = 8 ไดค้ะแนน = 
8 𝑥 5

10
 = 4 คะแนน 

 
 

24-25

25
 x100 

32-25

25
 x100 

28-25

25
 x100 



13 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.10  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้เฉพาะ มรสน.) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TOF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน  มคอ. 2       
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  
 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 2) ด้านความรู้  
 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะ
เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเรจ็
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรบัผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนที่ได ้= 

 ผลรวมของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อ
ผู้สำเรจ็การศึกษาตามกรอบ TOF ทกุหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

X 5 
   
 จำนวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินทั้งหมด  

 

หมายเหต ุ
1. ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วยแม้ว่าหลักสูตรน้ัน

จะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการ
ประเมิน 

2. กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. จำนวนบัณฑิตที ่ได้รับการประเมินจากผู ้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิต            

ที่สำเร็จการศึกษา 
4. ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง     

ร้อยละ 20 เนื ่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทย     
เป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คนเป็นฐานที่ 100% 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.11  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้เฉพาะ มรสน.) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ 
ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน การนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริตทกุประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลีย้งชีพตนเองได้ การคำนวณร้อยละของผู้มีงานทำของผู้สำเรจ็การศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คำนวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษา
เท่านั้น และไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา(คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคำนวณ 
  ผลรวมของผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสตูรที่คณะรับผิดชอบที่ตอบแบบ

สำรวจเร่ืองการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 
 

คะแนนที่ได้ =    
  จำนวนบัณฑิตทีต่อบแบบสำรวจ - (บัณฑติที่มีงานทำก่อนเข้าศกึษานมีกิจการของตนเองที่มี

รายได้ประจำอยู่แล้วผูท้ี่ศึกษาต่อระดบับัณฑติศึกษาผู้อุปสมบท+ผู้ที่เกณฑ์ทหาร) 
 

 

หมายเหตุ 

1. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
2. กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสตูร

ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบงชี้ 2.1 และ 2.2 ด้วยเน่ืองจากมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจำเป็นต้องมีพันธกิจนี ้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น สถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน ชุมชนนำผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 

ตัวบ่งช้ี จำนวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 ตัวบ่งชีที่ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสรมิสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมรีะบบและกลไก
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ   

งานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting Professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
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7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการ
ตามระบบที่กำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า (ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์อย่างมีประสทิธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งช้ีที่
สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
 คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
 คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
 คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
  
 จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัย 
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2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
คะแนนที่ได้ =  x 5 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กำหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  

 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุม่สาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ 
1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศกึษาตอ่ 
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏทิินน้ัน ๆ  ไม่ใช่

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที ่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่        
ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยไดส้ร้างสรรค์
ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus 
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็น 
 คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็น 
 คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็น 
 คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจำและนักวิจัย   
   x 100 
 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด   
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2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย   
คะแนนที่ได้ =    X 5 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

  

 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุม่สาขาวิชาในคณะ 
 

กำหนดระดับคณุภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสีบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ได้ตพีิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุม่ที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที ่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ     
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ          
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์       
ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ    
แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื ่นที ่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว    

ได้แก่ 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กรณีศึกษา 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
ซอฟต์แวร์ 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 
หมายเหตุ 

1. การส่งบทความเพื ่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์          
(Ful Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจา รย์      
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 กำหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 

อิเลก็ทรอนิกส์ online 
0.40 ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีม่ีองค์ประกอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน์สู่การนำไปใช้ จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจำที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวจิัย
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่อจำนวนงานวิจัย   
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนช้ินงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์   
   x 100 
 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ   

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  ร้อยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชม 
  

คะแนนที่ได้ =    x 5 
  งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของคณะ 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
  

 
หมายเหตุ 

1. นับจำนวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในปีที่ประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ำได้ในกรณตี่าง

ชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการนำไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. สำหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที ่เคยถูกนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการ
ประเมินในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 



24 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้
เพื ่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
 

ตัวบ่งช้ี จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชนหรือสังคม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งพึงมี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม กำหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่
ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนดำเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการติดตาม
กำกับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถ่ิน ชุมชนหรือสังคม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  
กับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชนหรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
ตามศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชดำริ 

2. จัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชนหรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน
ตามศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกำหนด  
ตัวบ่งชี ้ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการ       
ประจำคณะเพื่อพิจารณา 

3. ดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมที่กำหนดไว้
ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ชุมชนหรือสังคมตามข้อ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 

 

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  จำนวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ (ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษา
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน   

   x 100 

 จำนวนชุมชนเป้าหมายทัง้หมด   
 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
  ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
  

คะแนนที่ได้ =    x 5 
  ร้อยละจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบกลไกการดำเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
เฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การ
สืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
หรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ตัวบ่งช้ี จำนวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือการสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี ้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

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 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

 มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับ
ดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งช้ี จำนวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบงชีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื ่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ ่มสถาบัน        
และเอกลักษณ์ของคณะ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
2. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ทำงานตามที่กำหนด 
3. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

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 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
   เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธงานตามกิจหลัก แต่ละคณะจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนเพื ่อกำหนด          
ทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั ้งด้าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ        
และพัฒนาไปสู ่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงนิที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื ่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื ่อง         
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต    
และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ  ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
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7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติทีป่ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2) 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินจะมุ ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื ่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ      
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน          
ให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 

 



 

 

ภาคผนวก 
 



     

 

ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ที ่112 /256๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะวิทยำกำรจัดกำร  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ 

 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ซึ่งมหำวิทยำลัยต้องสร้ำงระบบกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด โดยมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือให้ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดในปีกำรศึกษำ 256๒ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๒ ท ำหน้ำที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี ผู้รวบรวมข้อมูล 
1. กำรผลิตบัณฑิต 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.๑) 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 

น.ส.ศศิภำ  ชวพันธุ ์

1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.๒) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 

น.ส.ศศิภำ  ชวพันธุ ์

1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำร 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 

น.ส.ศศิภำ  ชวพันธุ ์
 

1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5) 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
อ.ศักดำเดช  กุลำกุล 

น.ส.ศศิภำ  ชวพันธุ ์

1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี    
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6) 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ  
ผศ.วัชระ  อักขระ 

นำยปรัชญำ  สำระทรัพย์ 

1.6 กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ  
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ  
อ.ศักดำเดช  กุลำกุล 

น.ส.สวุิมล  บุญทำ 

1.7 กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล 
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
อ.ศักดำเดช  กุลำกุล 

นำงศุลีพร  อนันตธนรัตน ์

1.8 หลักสูตรที่นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
นวัตกรรม   
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
อ.ศักดำเดช  กุลำกุล 

นำยชิษณุทัศน์  พิชยประภำพัฒน์ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี ผู้รวบรวมข้อมูล 
1.9 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำ    
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4) 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 

น.ส.ศศิภำ  ชวพันธุ ์
 
 

1.10 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรำฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ    
(ตัวบ่งชี้เฉพำะ มรสน.) 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 

น.ส.ศศิภำ  ชวพันธุ ์
 
 

1.11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรสน.) 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 

น.ส.ศศิภำ   ชวพันธุ์ 

2. กำรวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1) 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 
ดร.วศิน  เพชรพงษ์พันธ์ 

นำยชิษณุทัศน์  พิชยประภำพัฒน์ 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 

นำยชิษณุทัศน์  พิชยประภำพัฒน์ 

2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัย   
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.๓) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 

นำยชิษณุทัศน์  พิชยประภำพัฒน์ 

2.4 งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชุน   
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 
อ.สุพิชญำ  นิลจินดำ 

นำยชิษณุทัศน์  พิชยประภำพัฒน์ 

3. กำรบริกำรวิชำกำร 3.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคม  
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ๓.1) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 
อ.กำญจนำภรณ์  นิลจินดำ 

นำยชิษณุทัศน์  พิชยประภำพัฒน์ 
 
 

3.2 จ ำนวนชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน   
(ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 
อ.กฤตกร  มั่นสุวรรณ 

นำยชิษณุทัศน์  พิชยประภำพัฒน์ 
 
 
 

4. ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทย  

4.1 ระบบและกลไกด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย  
(ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1) 
 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 
ผศ.วัชระ  อักขระ 

นำยปรัชญำ  สำระทรัพย์ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี ผู้รวบรวมข้อมูล 
5. กำรบริกำรจัดกำร 5.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำร

ท ำงำน  (ตัวบ่งชี้ใหม่ กลุ่ม มรภ.) 
 

หัวหน้ำส ำนักงำน 
ผศ.ดร.สำมำรถ  อัยกร 

น.ส.สวุิมล  บุญทำ 

5.2 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
(ตัวบ่งชี้เดิม สกอ. 5.1) 
 
5.2.1 พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์  
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนำ ไปสู่ แผนกลยุทธ์ทำ งกำร เ งิ นและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้
บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน 
และนโยบำย 
ผศ.ชัยณรงค์  พูลเกษม 

น.ส.ภัทรำ  บูรณะเนตร 

 5.2.2 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์  
บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
วิ เครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร 
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และ
โอกำสในกำรแข่งขัน 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน 
และนโยบำย 
ผศ.ชัยณรงค์  พูลเกษม 

น.ส.ภัทรำ  บูรณะเนตร 

 5.2.3 ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็น
ผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยภำยนอก หรือ
ปั จ จั ยที่ ไ ม่ ส ำมำรถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำม
เสี่ยงลดลงจำกเดิม  

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน 
และนโยบำย 
ผศ.ชัยณรงค์  พูลเกษม 

น.ส.ภัทรำ  บูรณะเนตร 

5.2.4 บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำง
ครบถ้วน  ทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน 
และนโยบำย 
ผศ.ชัยณรงค์  พูลเกษม 

น.ส.ภัทรำ  บูรณะเนตร 

5.2.5 ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์
อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 
อ.กชพร  จันทร์เรือง 

นำยชิษณุทัศน์  พิชยประภำพัฒน์ 
 

5.2.6 กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สำยสนับสนุน  

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน 
และนโยบำย 
ผศ.ชัยณรงค์  พูลเกษม 

น.ส.ภัทรำ  บูรณะเนตร 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี ผู้รวบรวมข้อมูล 
5.2.7  ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำร
ควบคุมคุณภำพ  กำรตรวจสอบคุณภำพ  และกำร
ประเมินคุณภำพ 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 
อ.รุจิรำ  จงคล้ำยกลำง 

น.ส.ศศิภำ  ชวพันธุ ์
 

5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคณุภำพหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้เดิม สกอ. 5.2) 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
ประกันคุณภำพ 
ผศ.เมธำวี  ยีมิน 
อ.อธิษฐำน  ทองเชื้อ 

น.ส.ศศิภำ  ชวพันธุ ์
 

   
   

มีหน้ำที่ สรุปรวบรวม วิเครำะห์ ผลของโครงกำรให้สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนในระดับคณะและ
ครอบคลุมในทุกสำขำวิชำ หลักสูตร ประเมินผล รำยงำนสรุปโครงกำร/กิจกรรม ตำมกระบวนกำร PDCA 
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมำย จัดท ำหลักฐำนเพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนตำมตัวบ่งชี้ และชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ต่อกรรมกำรผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ จัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุง (Improvement Plan)  เพ่ือพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 

    สั่ง ณ วันที่  ๒๓ กันยำยน  พ.ศ.256๒ 
                                                       
 
                                                                                   
     
               (รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศำล) 
                                                                         คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร   
 


