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1  ส่วนน า 
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1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 1.1 ชื่อ  มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ตั้ง 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.
นครพนม 48000   

 1.2 ประวัติมหาวิทยาลัยนครพนม  เจตนารมณ์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม 
นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา แก่ประชาชน ในจังหวัดให้ได้ศึกษาเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน     
ในกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาค ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 จึงเห็นชอบ     ใน
หลักการให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม โดยอาศัยหลักการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่เป็น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
นครพนม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2545 เพ่ือด้าเนินการยกร่างโครงการจัดท้าแผนแม่บทและร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบโครงการน้าร่องจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2547 และมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศ          
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 122  วันที่ 1 กันยายน 2548 

 1.3 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม           

 มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพ โดยได้น้าระบบและกลไกของการ
ประกันคุณภาพเข้ามามีส่วนในการพัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการ
ก้าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินงานของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
โดยมีระบบและกลไก ในการประกันคุณภาพที่เน้น การติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และ 
ปรับปรุงคุณภาพของการด้าเนินงานตามภารกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ยึดกรอบการด้าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด้าเนินงานตามภารกิจ
ด้านต่างๆ บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 1.4 ปรัชญา/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/ค่านิยมหลัก 
  1.4.1 ปรัชญา 
            พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม 
  1.4.2 เอกลักษณ์ 
            มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม  (University of Societal 
Creativity) 
  1.4.3 อัตลักษณ์ 
           รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ 

  1.4.4 วิสัยทัศน์ 
           “มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม    
ชั้นน้าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงตอนกลาง” 
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นิยาม “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นน า” (University of Societal 
Creativity) หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับ
สังคม  ช่วยพัฒนาชุมชนที่หลากหลายวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขงตอนกลาง อันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงตอนกลาง 
        “อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง” หมายถึง พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตอนกลางของลุ่มแม่น้้าโขง    
ที่เชื่อมโยงด้วยเส้นทางคมนาคม ถนนหมายเลข R8 R9 และ R12 ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด 3 ประเทศ 
ได้แก่ พ้ืนที่ประเทศไทย ประกอบด้วย 1) จังหวัดนครพนม 2) จังหวัดสกลนคร 3) จังหวัดบึงกาฬ 4) จังหวัด
มุกดาหาร และ 5) จังหวัดหนองคาย พ้ืนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย 1) 
แขวงค้าม่วน 2) แขวงบอลิค้าไซ และ 3) แขวงสะหวันนะเขต พ้ืนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ประกอบด้วย 1) จังหวัดฮาติงห์ 2) จังหวัดกว่างบิงห์ และ 3) จังหวัดเหงะอาน 
    1.4.5 พันธกิจ 

 1. จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนาก้าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรมภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ตอนกลาง 

   2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส้าคัญต่อการสร้ างการเติบโต    
อย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน 

 3. ให้บริการวิชาการและเป็นผู้น้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาค     
ลุ่มน้้าโขงตอนกลางเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ส่งเสริม ท้านุบ้ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายเพ่ือการบูรณาการ       
การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงตอนกลาง 

 5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

  1.4.6 ยุทธศาสตร์  พ.ศ. 2560-2564  
   ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม มีจ้านวน 7 ยุทธศาสตร์ 16 กลวิธี 31 
ตัวชี้วัด ดังนี ้

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง     
(3 กลวิธี 6 ตัวช้ีวัด)  

    เป้าประสงค์  : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถปรับตัว  ตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    กลวิธีที่  1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ  
ต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงตอนกลาง 

    กลวิธีที่  1.2 จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา         
ที่มีประสิทธิภาพ 

    กลวิธีที่  1.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย

นวัตกรรมและประเทศไทย 4.0 (2 กลวิธี 2 ตัวชี้วัด) 
    เป้าประสงค์ :  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิม             

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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กลวิธีที่  2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มปีระสิทธิภาพ 
      กลวิธีที่  2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 

   ยุทธศาสตร์ที่  3 การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน       
พหุวัฒนธรรม(2 กลวิธี 4 ตัวชี้วัด) 

    เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับ และมีการบริการ
ทางวิชาการให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ 

     กลวิธีที่  3.1 ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน    
พหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงตอนกลาง 

     กลวิธีที่  3.2 จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น เปิดศูนย์ฝึก
วิชาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  และศูนย์ทดสอบต่างๆ 

   ยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (3 กลวิธี 8 ตัวชี้วัด) 
    เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด          

หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองได้ 
     กลวิธีที่  4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (แผนกลยุทธ์ด้าน

การเงิน) 
     กลวิธีที่  4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย 

     กลวิธีที่  4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุม
ทุกพันธกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ  
(3 กลวิธี 5 ตัวชี้วัด) 

    เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ตลอดทั้งได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสุขภาวะ                 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     กลวิธีที่ 5.1วางแผนและบริหารอัตราก้าลังและสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสม     
กับพันธกิจ 

     กลวิธีที่ 5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร   
ทุกประเภทและทุกระดับ 
     กลวิธีที่ 5.3 สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์          
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (2 กลวิธี 5 ตัวช้ีวัด) 
    เป้าประสงค์ :  พัฒนาระบบการตลาด เพ่ือการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

     กลวิธีที่  6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
     กลวิธีที่  6.2 การสื่อสารภายนอกองค์กร 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
(1 กลวิธี 1 ตัวช้ีวัด) 

     เป้าประสงค์ :  มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ้านวย          
ต่อการปฏิบัติงานและการจัด การเรียนการสอน 

     กลวิธีที่  7 .1  พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อม                
ที่เอ้ืออ้านวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 

  1.1.4.7 ค่านิยมหลัก 

 Network : ท้างานเป็นเครือข่าย 
 Pool  : พลังร่วม 
 Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว 
 (NPU  : บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมท้างานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคี

เป็นหนึ่งเดียว) 
 

2. ระบบการบริหารและโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครพนม 

แนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรฐั กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้
การด้าเนินงานของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการก้ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยและก้าหนดนโยบายด้าเนินการต่างๆ ส้าหรับด้านวิชาการนั้นมีสภาวิชาการท้าหน้าที่ก้ากับ
ดูแลรวมทั้งการก้าหนดทิศทางและนโยบายด้านวิชาการ นอกจากนี้ยังมีกรรมการอีกหลายชุดท้าหน้าที่ให้
ค้าแนะน้าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัย สนับสนุนการด้าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย กลั่นกรองงานด้าน
งบประมาณ กฎหมาย การบริหารงานบุคคล วิจัยและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา คือ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายและทรัพย์สิน และ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการด้าเนินการมหาวิทยาลัยนครพนม การจัดการเรียนการสอนมี
หน่วยงานระดับส้านักวิชาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยในระบบการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยไม่ได้
แบ่งเป็นภาควิชา แต่จะด้าเนินการในรูปแบบของหลักสูตรหรือสาขาวิชา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
ประเภทส้านักงาน ศนูย์ และหน่วยงานต่างๆ ตามความจ้าเป็น ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้  
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครพนม (Administrative Chart) 
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3. นโยบายและเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  

 3.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้ องกับน โยบายและแนวปฏิบั ติ ในการ พัฒนา คุณภาพการศึ กษาระดับ อุดมศึ กษา                               
ของกระทรวงศึกษาธิการ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ในการที่จะมุ่งไปสู่
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล จึงก้าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ดังนี้  

 ๑)  ให้มีการก้าหนด KPI ของการประกันคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี         
และผู้บริหารหน่วยงาน 

 ๒)  พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  
  (ก)  หลักสูตร คณะและวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ต้องมีระบบและกลไกการก้ากับ ควบคุม 

ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (ข)  พัฒนาฐานข้อมูลระบบการประกันคุณภาพที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงข้อมูล          

กับทุกหน่วยงาน 
  ๓) ทุกหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพ       
ตามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการอ้านวยการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ก้าหนด 
  ๔)  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มีความเข้าใจและมีความตระหนักในระบบ
ประกันคุณภาพรวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
  ๕)  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกหลักสูตรจะต้องได้รับ TQR จาก สกอ. 
 
    3.2 เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยนครพนม ด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียน    
การสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
และด้านอัตลักษณ์ของผู้ส้าเร็จการศึกษา เอกลักษณ์และความเป็นเลิศเพ่ือสร้างความมั่นใจ แก่สังคมว่า
ระบบและกลไกการด้าเนินงานทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยนครพนม มีการขับเคลื่อนและด้าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ  

 1. คณะกรรมการก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม    

 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน  อธิการบดีเป็นรองประธาน และ
กรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวแทนคณบด ีโดยมีหน้าที่หลักดังนี้  
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   1) ก้ากับติดตาม การด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะและ
ระดับสถาบัน  
   2) ให้ค้าปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการประกันคุณภาพแก่มหาวิทยาลัย 
   3) พิจารณากลั่นกรองงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
   4) รายงานผลการก้ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย 
  2. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
   โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา            
เป็นรองประธาน และกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุก
คณะ วิทยาลัย ผู้อ้านวยการทุกหน่วยงาน โดยมีหน้าที่หลักดังนี้  
   1) จัดท้านโยบายและแนวทางการด้ า เนินงานประกันคุณภา พการศึ กษา                 
ของระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับข้ันพื้นฐานและระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยเสนอคณะกรรมการก้ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

 2) วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ระดับข้ันพื้นฐาน และระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

 3) ก้าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ระดับพ้ืนฐาน และระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเสนอคณะกรรมการก้ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ เพ่ือให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

 4) จัดท้าแผนการด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ระดับขั้นพ้ืนฐาน และระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเสนอคณะกรรมการก้ากับติดตาม
การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ เพ่ือให้ความเห็นชอบและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัต ิ
 3. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  

 โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดี     
ทุกฝ่าย รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อ้านวยการวิทยาลัย ผู้ อ้านวยการ
โรงเรียน ผู้อ้านวยการส้านัก ผู้อ้านวยการสถาบัน ผู้อ้านวยการกอง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกหน่วยงาน เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 ๑)  ด้าเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการด้าเนินงาน และ   
ค่าเป้าหมายที่ก้าหนด 
   ๒)  ด้าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม 
   ๓)  ด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพการประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา สกอ. และตัวบ่งชี้ สมศ. 
   ๔)  ด้าเนินงานตามแผนการด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๕)  ก้าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน 
   ๖)  จัดท้าและร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน 
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5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.1 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
  มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๔๙ ให้มีส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเป็น องค์การมหาชนท้าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท้า
การประเมินผลการจัด การศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยค้านึงถึง ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก้าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
ห้าปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน”  
 

 5.2 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาประกาศก้าหนด 
  มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด้าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา ๖๒ 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน้าผลการ
ประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก้าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้แจ้ง
ให้ส้านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส้าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในกรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด้าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามวรรคหนึ่งได้ 
เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือก้าลังคน ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ ของสภา
สถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะต่อ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด้าเนินการต่อไป  
  มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ 
การยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงาน 
ในต่างประเทศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก้าหนดก็ได้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอ
ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบ ให้หน่วยงานอ่ืนนอกจากที่ก้าหนดไว้ตาม
วรรคหนึ่งท้าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 
  มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา ๖๔ ด้าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้น
แล้ว ให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและส้านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือทราบ ในกรณีที่
หน่วยงาน ต่างประเทศเป็นผู้ประเมิน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมินต่อส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเพ่ือทราบ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง 
คลาดเคลื่อนหรือ ไม่ตรงต่อความเป็นจริง สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได้ และ
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ให้แจ้งส้านักงาน ปลัดกระทรวงทราบด้วย ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติ  
 

 5.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ มาตรา 
๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้  
   ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
   ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้  “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่ า                 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาโดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์
ของหน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแล “ส้านักงาน” หมายความว่า ส้านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
   ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนด พร้อมทั้งจัดท้า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด้าเนินการ       
ตามแผนที่ก้าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตาม
ผลการด้าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล    
การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี 
เพ่ือให้การด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค้าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน้า
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้วให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ 
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจาก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ ส้านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้ส้านักงานด้าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าวพร้อม
ข้อเสนอแนะ ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ 
เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการด้าเนินการ
ตามวรรคสอง ส้านักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส้านักงานด้าเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้  ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก้ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการด้าเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ้านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 

 5.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545      
ได้ก้าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก้าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไก  
ในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการด้าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก้าหนดโดยสถานศึกษา และหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดย
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก้าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกการประกันคุณภาพภายนอกเป็น
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยค้านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมิน
โดย “ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า 
“สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก้าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

 
 5.5 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่  2 (พ .ศ . 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก้าหนดแนว
ทางการพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด้า เนินการ กล่าวคือ ให้มีการ
สร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพ้ืนที่บริการ
และจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกันรวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างกันตามความหลากหลายทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ้านาจ  
ในระดับท้องถิ่นการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่น และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลก
โลกาภิวัตน์ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบ
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส้าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง 
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการ
ท้างานของอาจารย์สามารถปรับจ้านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 หน้า 12 

โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อ
ยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน้าไปสู่ระบบ
รับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต จากกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ               
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก้าหนดประเภท หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่้ากว่า    
ปริญญาตรีจัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก้าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการ
ผลิตจริงในชุมชนสถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน้าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจและบุคคล
ในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด้ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท้าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง  หรือเน้นทั้งสอง
ด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการสถาบัน      
ในกลุ่มนี้อาจจ้าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะที ่2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

  กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเน้นการท้าวิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต     
ที่ เป็นผู้น้าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า
ระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

 

5.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) โดยจะเริ่มด้าเนินการในปี 2560      
เพ่ือจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส้าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและ       
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส้าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนฯ โดยจุดมุ่งหมายที่ส้าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท้าและ
สร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคม
แห่งการเรียนรู้  (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  
(Supportive Learning Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่ 
การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ      
การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ    
ของโลกท่ีเป็นพลวัต 

 

5.7 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม ทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น้า รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัด
การศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกัน
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมคณะกรรมการการอุดมศึกษา         จึง
เห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น โดยมีการก้ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน  การวิจัยและนวัตกรรม           
การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบันโดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส้าคัญ คือการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะ
ของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค้าแนะน้า           
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561        
จงึออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ             
เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” 

  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 

7 สิงหาคม 2549 
  ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๕ ด้าน ดังนี้ 

 (1) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
     (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการ
สร้างสัมมาอาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความสามารถ    
ในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
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รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ 
     (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความ
ถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
    (2) มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัย     
ที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ้าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  
การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 
    (3) มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการ
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน และสังคม ตามระดับ
ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน้าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน    
ของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
    (4) มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สถาบันอุดมศึกษามีการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน การสรางความรู้ ความเข้าใจ       
ในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม        
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท้าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
    (5) มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ 
     (๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ           
ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม 
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
     (๕ .๒ ) สถาบัน อุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์                         
ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ค้านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
     (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะและสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
การก้ากับให้การจัดการศึกษาและการด้าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอด คล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก้าหนด 
 
6. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เ พ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรก้าหนดกระบวนการและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  
 6.1 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก้าหนดไว้ดังนี้ 
  กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ด้าเนินตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย          
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด้าเนินงานและเก็บ ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ 
(Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน้าผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยเริ่มต้นเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  
  D = ด้าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด้าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 
– เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป)  
  C/S = ด้าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะหรือวิทยาลัยและสถาบัน 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
  A = วางแผนปรับปรุงและด้าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหาร ระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือวิทยาลัย และระดับสถาบัน โดยน้าข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุงการด้าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย) จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และเสนอตั้งงบประมาณ  
 6.2 วิธีการประกันคุณภาพ ก้าหนดไว้ดังนี้  
   1) หลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และสถาบัน วางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ้าปีการศึกษาใหม่  
   2) หลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และสถาบัน เก็บรวบรวมข้อมูลระยะ 
12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้โดยรายงานต่อมหาวิทยาลัยทุก 6 เดือน 9 เดือน และให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประจ้าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และ
ระดับสถาบัน 
    3) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท้ารายงานการประเมิน
ตนเองผ่านระบบ CHE QA Online  
   4) คณะ และวิทยาลัย น้าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท้ารายงานการประเมิน 
ตนเองระดับคณะและวิทยาลัย 
   5) คณะและวิทยาลัยประเมินตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ eSAR    
   6) มหาวิทยาลัยน้าผลการประเมินระดับหลักสูตร  คณะ วิทยาลัย มาจัดท้ารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน  
   7) มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ eSAR พร้อมน้าผลการ
ประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป  
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   8) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน้าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาวางแผนปรับปรุง
การดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจ้าปี และแผนกลยุทธ์   
   9) มหาวิทยาลัยส่งรายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ 
CHE QA Online  ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพทุกปี ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  และวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน
และระดับสถาบัน ตามล้าดับโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และส่งผลการ
ประเมินให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 1 ชุด  อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตร  หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง ในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาส ำหรับแนวทำงกำรด ำ เนินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสู ตรที่
สถำบันอุดมศึกษำต้อง ด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปี คือ หลักสูตรสำมำรถแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
หรือผู้ประเมินคุณภำพ กำรศึกษำภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. 
และเป็นคนก้ำวทัน ควำมทันสมัยของหลักสูตรมำประเมินหลักสูตร และรำยงำนผ่ำนระบบ CHE QA 
ONLINE 
 
7. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงก้าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไว้ 3 ระดับ ดังนี้ 

7.1 ระดับหลักสูตร (อุดมศึกษา) 
7.2 ระดับคณะหรือวิทยาลัย (อุดมศึกษา) 
7.3 ระดับสถาบัน (อุดมศึกษา)  
7.4 ระดับสนับสนุนการเรียนการสอน 
7.5 ระดับอาชีวศึกษา 

 
7.1  ระดับหลักสูตร (อุดมศึกษา) 

   การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในกรณีที่
ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ให้ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบและ
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มีดังนี้ 
   7.1.1) องค์ประกอบ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ในกรณีประเมินปกติ ประกอบด้วย   
    ๑. ผู้ประเมินคุณภำพภำยในจ ำนวนอย่ำงน้อย ๓ คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน โดยเกินกว่ำกึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน และอย่ำงน้อย
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หนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน ทั้งนี้ ประธำน
กรรมกำรต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกสถำบัน 
    ๒. คณะกรรมกำรทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับ
หลักสูตรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตรของแต่ละ
ระดับ กำรศึกษำ เป็นดังนี้  
    - หลักสูตรระดับปริญญำตรี คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำโทขึ้นไปหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป  
    - หลักสูตรระดับปริญญำโท คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรระดับ รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป  
    - หลักสูตรระดับปริญญำเอก คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 
 
   ในกรณีประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ้าปี ประกอบด้วยผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน จ้านวน อย่างน้อย ๓ คน ดังนี้   
    ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา
ที่ขอรับการประเมิน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ ส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา      
    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันหรือภายในมหาวิทยาลัย จ้านวน 1 คน มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
    กรรมการและเลขานุการ เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ้านวน 1 คน           
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
  
 7.2 ระดับคณะหรือวิทยาลัย (อุดมศึกษา) 
  องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะหรือ
วิทยาลัย มีดังนี้ 
    ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยจ้านวน 1 
คน และเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นกรรมการผู้ประเมินฯ ในทะเบียนบัญชีรายชื่อของส้านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนครพนม 
    กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย
จ้านวน 1 คนและเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นกรรมการผู้ประเมินฯ ในทะเบียนบัญชีรายชื่อของ สกอ.  หรือ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 7.3 ระดับสถาบัน (อุดมศึกษา) 
   7.3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
    องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ระดับสถาบัน ให้พิจารณาก้าหนดจ้านวนคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาขนาดของสถาบันประกอบด้วย 
แต่ทั้งนี้ ต้องมจี้านวนไม่น้อยกว่า  5 คน  ประกอบด้วย 
     ประธานกรรมการ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยจ้านวน 3 คน  
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     กรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย
จ้านวน 1 คนขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการผู้ประเมินฯ ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
    กรรมการผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วน
กรรมการ ผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
   7.3.2 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน    
     1 ) คุณสมบัติของประธานกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้   
      - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็น    ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ    
      - ผู้ที่มีต้าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ   
      - มหาวิทยาลัยพิจารณาว่ามีความเหมาะสม 
 
     2) คุณสมบัติของคณะกรรมการ มีดังนี ้
      - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท้าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ้ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
      - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท้าหน้าที่ในระดับผู้อ้านวยการหน่วยงานขึ้น
ไป มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 
 7.4 ระดับสนับสนุนการเรียนการสอน 
  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสนับสนุนการ
เรียนการสอน ประกอบด้วย 
   ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย และ มีประสบการณ์ท้างาน
ในระดับผู้อ้านวยการหรือท้าหน้าที่ผู้บริหารหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงาน 
   กรรมการ เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่นอกหน่วยงานที่รับการประเมิน
และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการผู้ประเมินฯ ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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   กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับ
การประเมิน ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการผู้ประเมินฯ ของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 7.5 ระดับอาชีวศึกษา 
  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย 
    ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย จ้านวน 1 คน ที่ผ่านการ
อบรมผู้ประเมินฯ และข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ จากส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    กรรมการ เป็นผู้ประเมินภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 
คน โดยเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินฯ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ จากส้านักงานคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายนอกคณะ
และวิทยาลัยที่รับการประเมิน  
    กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยจ้านวน 
1 คน โดยเป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินฯ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ จากส้านักงานคณะกรรมการ                     
การอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยต้องอยู่ภายนอกคณะ
และวิทยาลัยที่รับการประเมิน 

ผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะหรือวิทยาลัยคัดเลือกบุคลากรจากคณะหรือวิทยาลัยที่
รับการประเมิน โดยท้าหน้าที่รวบรวมผลการประเมินฯ จัดท้ารูปเล่ม และรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

ภาพการศึกษา 
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2 นิยามศัพท์ 
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 1. มาตรฐานการอุดมศึกษา หมายความว่า ข้อก่าหนดขั้นต ่าเกี ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
เกณฑ์อื นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อก่าหนดขั้นต ่าของหลักสูตรการศึกษา และ ข้อก่าหนด
ขั้นต ่าของเกณฑ์ในการขอต่าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื นตามที  ก่าหนดใน
กฎกระทรวง เพื อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก่ากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผล 
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้
ที มีอยู่ในองค์กรซึ งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล  หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื อให้ทุกคน      
ในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยมีความรู้ม ี2 ประเภท คือ 
  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท่าความเข้าใจในสิ งต่างๆ เป็นความรู้ที ไม่สามารถถ่ายทอด     
มาเป็นค่าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท่างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
  ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค่าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื องมือเพื อการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมาย    
ของการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะความ
เอ้ืออาทรระหว่างกันในที ท่างาน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
  1) การก่าหนดความรู้หลักที จ่าเป็นหรือส่าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
  2) การเสาะหาความรู้ที ต้องการ 
  3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
  4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน 
  5) การน่าประสบการณ์จากการท่างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี ยนเรียนรู้ 
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
  6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส่าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้
ที ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ งขึ้นโดยที การด่าเนินการ 6 ประการนี้
บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที เกี ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัส
อย่างอื นที เข้าใจได้โดยทั วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) 
ที อยู่ ในคน ทั้ งที อยู่ ในใจ ความเชื อ ค่านิยม) อยู่ ในสมอง (เหตุผล ) และอยู่ ในมือ และส่วนอื นๆ          
ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้  เป็นกิจกรรมที คนจ่านวนหนึ งท่าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที ท่าโดยคนคนเดียว 
 3. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์     
ในลักษณะของรายงานสืบเนื องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที ผ่ านการกลั นกรอง  (Peer Review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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 4. การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิตบริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที สามารถท่าได้ดีกว่า เพื อน่าผลการเปรียบเทียบ
มาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 5. การบูรณาการ  (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน  กระบวนการ 
สารสนเทศการจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื อสนับสนุนเป้าประสงค์     
ที ส่าคัญของสถาบัน  (Organizationwidegoal) การบูรณาการที มีประสิทธิผล  เป็นมากกว่าความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ งการด่าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการ
จัดการ ผลการด่าเนินการมีความเชื อมโยงกันเป็นหนึ งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 
 6. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื น 
 7. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที เปิดกว้างส่าหรับ   
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 8. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ่าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 9. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป .ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 10. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน่าเสนอบทความ
วิจัยในที ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท่ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ       
จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที มีผลงาน
เป็นที ยอมรับในสาขานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความ   
ที เป็นผู้ เชี ยวชาญในสาขานั้นด้วย  และมีบทความที มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย            
3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 11. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน่าเสนอ
บทความวิจัย  ในที ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ ( Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท่ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที มีผลงานเป็นที 
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที เป็น
ผู้เชี ยวชาญในสาขานั้น และบทความที มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที น่า เสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์    
ซึ งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 12. การวิจัย หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะท่า
ให้ได้มาซึ งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ  เพื อเป็น
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พ้ืนฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ  ศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถน่ามาใช้ประโยชน์ได้ 
 13. ระบบวิจัย หมายความว่า การท่างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที เกี ยวข้อง   
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื อสร้างความเชื อมโยงกันอย่างประสานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน เพื อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที ก่าหนด 
 14. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค่าตอบของปัญหา    
หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 15. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที มีความ
เป็นนวัตกรรมโดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ งมี        
แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื อเป็นต้นแบบหรือ ความสามารถ       
ในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที เป็นที ยอมรับในวงวิชาชีพตามการ
จัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 
ผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื อประสม สถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอื นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ 
รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวี
นิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

16. นวัตกรรม หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที เกี ยวกับการผลิต    
การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอื นใด  ทั้งนี้ 
ซึ งเป็นสิ งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส่าคัญและน่าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิง
พาณิชย์และสาธารณะ 

 17. แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนการปฏิบัติที ท่าให้สถาบันประสบ
ความส่าเร็จ หรือ สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐาน
ของความส่าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได ้
 18. ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท่าวิจัยเป็นผลส่าเร็จ
มาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานที น่าเสนอในที ประชุมวิชาการที มีรายงานการประชุม (Proceedings)    
ที มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ งพิมพ์ทางวิชาการ  
ที มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที เป็นรูปเล่มซึ งน่าเสนอแหล่งทุน
วิจัยหรือน่าเสนอ ผู้ว่าจ้างในการท่าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว ซึ งเป็นผลงานวิจัยที ไม่ใช่ส่วนหนึ งของการศึกษาเพื อรับปริญญาของอาจารย์ประจ่า
หลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร  ทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้   
การรายงานผลงานวิจัยที ตีพิมพ์  ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียน
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื อเจ้าของผลงาน ชื อผลงาน ปีที พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 
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 19. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที มีชื อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai 
– Journal Citation Index Centre (TCI) ห รื อ วารส ารวิ ช าก ารระดั บ ช าติ ต ามป ระกาศขอ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 20. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) 
หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 21. แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที 
ก่าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์      
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบัน ซึ งต้องมีการก่าหนดตัวบ่งชี้ความส่าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื อวัด
ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน่าแผนกลยุทธ์มาจัดท่าเป็นแผนด่าเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจ่าปี 
 22. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที ระบุที มาและใช้ไปของทรัพยากร      
ทางการเงินของสถาบันที สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด่า เนินการได้ แผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากร    
ที ต้องจัดหาส่าหรับการด่าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมา   
เป็นเงินทุนที ต้องการใช้ ซึ งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวกับเวลาที สถาบันใช้ในการด่าเนินการ
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก่าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที มาของเงินทุนที ต้องการใช้ว่าสามารถ
จัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมี
การระดมทุนด้วยวิธีการอื นๆ อีกเพิ มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญา เป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการด่าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุน ต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที 
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 23. แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที มีระยะเวลาในการด่าเนินงานภายใน 1 
ปีเป็นแผนที ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื อให้เกิดการด่าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที จะต้องด่าเนินการในปีนั้นๆ เพื อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความส่าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด่าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที ต้องใช้ในการด่าเนิน
โครงการที ชัดเจน 
 24. พ หุ วิ ท ย าก าร  ห รื อ ส ห วิ ท ย าก า ร  ห ลั ก สู ต รพ หุ วิ ท ย าก ารพ หุ วิ ท ย าก า ร 
(Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม ่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 
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   หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที น่าเอาความรู้หลาย
ศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั ง
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้นตัวอย่างหลักสูตร    
ที เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) ตัวอย่าง
หลักสูตรที ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื อการพัฒนา (ที มา : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที  7/2549 เมื อวันที  18 ตุลาคม 
2549) 
 25. พิชญพิจารณ์  (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ ซึ งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน        
ที ก่าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 26. ระบบและกลไก 
  ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที มีการก่าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท่าอะไรบ้าง เพื อให้
ได้ผลออกมาตามที ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน่าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ งมีความสัมพันธ์เชื อมโยงกัน 
  กลไก หมายถึง สิ งที ท่าให้ระบบมีการขับเคลื อนหรือด่าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร      
มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด่าเนินงาน 
 27. สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชา ตามคุณวุฒิหรือต่าแหน่งทางวิชาการที สัมพันธ์
กับศาสตร์ที เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตร  เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา       
( Field of Education)เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที  
12/2554 เมื อวันที  17พฤศจิกายน  2554) หนังสือเวียนที  ศธ 0506(2) /ว506 ลงวันที  22 
ธันวาคม 2554  
 28. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ องค์การกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 29. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที ดี ซึ งสามารถน่าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนธรรมที ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง 
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี (Good 
Governance) ที เหมาะสมจะน่ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที ได้รับงบประมาณมาด่าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน่าของประเทศ
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เพื อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ที ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื องและเป็นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก่ากับดูแลที ดีที มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื องมือการบริหารจัดการที เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน  แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา         
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที สามารถด่าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลา ที ก่าหนด และสร้างความเชื อมั น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที  และผลงาน ต่อเป้าหมายที ก่าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส่านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอน ในการด่าเนินงานกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท่าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนคติ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที ส่าคัญที เกี ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  7) หลักการกระจายอ่านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ่านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื นๆ  (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ น) และภาคประชาชนด่าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ่านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด่าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ          
ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ มผลิตภาพเพื อ  
ผลการด่าเนินงานที ดีของส่วนราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ่านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ      
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค่านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ นก่าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย 
หรือสุขภาพสถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื อทางศาสนา การศึกษา          
การฝึกอบรม และอื นๆ 
  10) หลักมุ่งมั นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที เกี ยวข้อง ซึ งเป็นข้อตกลงที เกิดจากการใช้กระบวนการเพื อหาข้อคิดเห็นจากลุ่มบุคคลที 
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ งต้องไม่มีข้อคัดค้านที ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที ส่าคัญ โดยฉันทามติไม่จ่าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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 30. อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ งจะมีต่าแหน่งทางวิชาการที ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 31. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที มีหน้าที หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัยและปฏิบัติหน้าที เต็มเวลาตามภาระงานที รับผิดชอบในหลักสูตรที เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตาม
เวลาท่าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) ส่าหรับอาจารย์ที สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ่าด้วยเงินรายได้
หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือน        
ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที  ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที ของอาจารย์ประจ่าตามที ก่าหนด
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 การนับจ่านวนอาจารย์ประจ่าและนักวิจัย     ให้นับระยะเวลาการท่างานส่าหรับอาจารย์    
ที บรรจุใหม่ในปีที ประเมิน ดังนี้ 
        9 - 12  เดือน      คิดเป็น 1 คน 
             6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6  เดือน      ไม่สามารถน่ามานับได ้
 32. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ่าหลักสูตรที มีภาระหน้าที ในการ
บริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่ การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ่าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลา ที จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ งหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้่าได้ไม่เกิน ๒ คน 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ่าเต็มเวลาที มีภาระหน้าที ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด่าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน
ประจ่าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ่าเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ่าหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็น
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที ได้ประจ่าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที  2/2549วันที  2 
กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ได้มากที สุดเพียง 2 หลักสูตร 
เท่านั้นหากมีการเปลี ยนแปลงอาจารย์ประจ่าหลักสูตร ขอให้น่าเสนอโดยด่าเนินการเช่นเดียวกับการ
น่าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน่าเสนอต่อสภาสถาบันเพื อพิจารณาอนุมัติหรือ ให้ความเห็นชอบ
และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ อาจารย์
ประจ่าหลักสูตรที มีคุณวุฒิในสาขาที ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที เปิดสอน  ให้พิจารณาว่า คุณวุฒิ     
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED 2013 (UNESCO) 
 - กรณีมีต่าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท่างาน
วิจัยด้วย 
 
 
 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา  2562 หน้า ๒๘ 
 

 

  นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
   อาจารย์ประจ า  หมายถึง บุคคลที ด่ ารงต่าแหน่ งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที มีหน้าที รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที เต็มเวลา 
   อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที ไม่ใช่อาจารย์ประจ่า 
 33. แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที เป็นตัวเลข ซึ งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตรา
การเปลี ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด่าเนินการในแต่ละ ช่วงเวลา 
แนวโน้มแสดงผลการด่าเนินการของสถาบันตามล่าดับเวลา โดยทั วไป การแสดงแนวโน้มได้จะต้องมี
ข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ่าเป็นต้องแสดงจ่านวนข้อมูล
มากกว่านี้ เพื อยืนยันแนวโน้ม  ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของ
กระบวนการที น่าเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมีการวัดถี ขึ้นในขณะที รอบเวลาที ยาวกว่าอาจต้องใช้      
ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที สื อความหมายได้ชัดเจน  
 34. การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที มีนัยส่าคัญ ไม่ได้เน้น
ที ปริมาณหรือจ่านวนข้อร้องเรียน 
 35. การท านุบ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง  ศิลปะและวัฒ นธรรมของไทย              
และท้องถิ นไทย 
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ.  

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
ฉบับ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ บัณฑิตศึกษา     
เกณฑ์ ๑๑ ข้อ 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
ฉบับ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ปริญญาตรี  เกณฑ์ ๕ ข้อ บัณฑิตศึกษา    
เกณฑ์ ๑๐ ข้อ 

๒. บัณฑิต 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

๒.๒ การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโททีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

๓. นักศึกษา 
๓.๑ การรับนักศึกษา  - ระบบการรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนว 
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา  
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

๔. อาจารย ์
๔.๑ การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

๔.๒ คุณภาพอาจารย์  - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก        
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๕.๑ สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า 
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 
ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

๕.๔  ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๖.๑   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ และสถาบันโดยการมี

ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน       
การเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที ่ ๑   การก ากับมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริม
ให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน  และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับต่างๆ พ.ศ.๒๕๔๘  เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว   

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ๔ ประเด็น และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ๑๒ ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๕ คน และ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 
 

ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

ไม่น้อยกว่า ๕ คน และ
เป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๕๖๙ ลว. ๑๘ เมย. ๒๕๔๙ 
ก าหนดว่า 
 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็น

หลักสู ตรพหุ วิ ทยาการ (Multidisciplinary) ได้ อีก ๑ 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๖(๔)/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มีค. 
๒๕๕๗ ก าหนดว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชาหรือกลุ่มวิชาชีพ 

ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อย
กว่า ๓ คน ให้ครบทุกแขนงวิชาหรือกลุ่มวิชาของหลักสูตร 
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เปิดสอน  

๒. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับ

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือ
อาจารย์ผู้สอน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย ๒ คน 

๓. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป      
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

 

๔. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

 ๑. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญา
โทหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน และ 
๓. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

๑. อาจารย์ประจ าหรือผู้
ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขา 
๒. วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
๓. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ 
๔. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๔(๔)/    
ว๘๖๗ ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มี
ผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา    
๒ ปี นับจากวันที่เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถ
เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
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๕. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

 ๑. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๑. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ ดังนี้ 
๑) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ 

ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
และมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 

๒) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนิสิตส าเร็จการศึกษาหาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

๖. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

 ๑. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 

๑. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๗.๖ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น
บุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ  ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น  
ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
๒. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

๒. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

ภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ ๙ 
ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด  
    ในกรณีหลักสู ตรปริญญาเอกไม่ มี อาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 
ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็น
กรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้ง  
นั้นด้วย 

๗. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

 ๑. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

๑. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
๒. มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

๒. มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

๘. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่อง
ฉบับเต็มในการประชุมทาง
วิชาการ(proceedings) 
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเก่ียวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับ
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 
 

๙. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ ๑ คน ต่อ 
นักศึกษา ๕ คน 
 

การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ ๑ คนต่อ นักศึกษา 
๑๕ คน 
 

หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง ๒ 
ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ 
คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ ๓ คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ๑ คน ต่อ 
นักศึกษา ๕ คน 
 
 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ก าหนดว่า อาจารย์
ประจ า ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน ๕ คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน เพ่ือสนับสนุน
นักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและ
เครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน  
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
๑๐. อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย  
๑ เรื่องในรอบ ๕ ปี  
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 
 

ควรมีอย่างน้อย  
๑ เรื่องในรอบ ๕ ปี  
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 
 
 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑๑. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัตหิรือให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้
หลักสูตรใช้งาน 
ในปีที่ ๖) 
 

หมายเหตุ ส าหรับ
หลักสูตร ๕ ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ ๗ หรือ
หลักสูตร ๖ ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ ๘) 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัตหิรือให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ ๖) 
 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัตหิรือให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้
หลักสูตรใช้งาน 
ในปีที่ ๖) 
 

 

รวม  เกณฑ์ ๓ ข้อ  เกณฑ์ ๑๑ ข้อ เกณฑ์ ๑๑ ข้อ  
 

 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

๑. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า ๕ คน และ 
- เป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

๒. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  
- มีผลงานวิชาการอย่างน้อย ๑ รายวิชาในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ที่เปิดสอน 
- มีผลงานวิชาการอย่างน้อย ๑ รายวิชาในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์
ในด้านปฏิบัติการ 

๓. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ที่เปิดสอน  
- มีผลงานวิชาการอย่างน้อย ๑ รายวิชาในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

๔. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๕. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน ๕ ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ ๕ ป ี

รวม เกณฑ์ ๕ ข้อ เกณฑ์ ๕ ข้อ 
 

๒) หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

๒. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๓. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

๔. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงาน 
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี ้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงาน 
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี 
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ 
วิทยานิพนธ์ 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบ 
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
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ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง 
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง 
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ 
การศึกษา 

 แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

 แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 แผน ก2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

 แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

 แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ 
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์      - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
 การค้นคว้าอิสระ  - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการ 
   ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 - หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษา 
   ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ ๑๐ ข้อ เกณฑ์ ๑๐ ข้อ 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 
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องค์ประกอบที่  ๒  บัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนให้ผู้ เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์  ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และ         
อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริม         
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ
สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัย           
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้
จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียดตัวบ่งชี ้
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน 
มคอ.๒ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้         
๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

สูตรค านวณ 

 

 

ข้อมูลประกอบ 

จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนบัณฑิต      
ที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ : 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย
แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่าน           
มาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต       

อาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษา      
ชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดย     
คิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คนเป็นฐานที ่100% 
 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

คะแนนที่ได้ = 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒   (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ 
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริต     
ทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของ           
ผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะ ผู้ที่
เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี       
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๑๐๐ 

สูตรการค านวณ 

๑) ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ตามสูตร 
 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
X ๑๐๐ 

 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 ๒.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได้   = 
 ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี X ๕ 
 ๑๐๐ 

หมายเหตุ :   
- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ส าหรับ  หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๒.๒   (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท       
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
  

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบ    
ที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถ    
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

๑. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้   = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา X ๕ 
 ๔๐ 

 

หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับ      
การตีพิมพ์ 

  ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
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  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

๐.๑๐ -บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ -บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ -บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
๐.๘๐ -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 
๑.๐๐ -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์      
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
  
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือนานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า       

๓ คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ 

 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วสามารถน าไปนับ   
ในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่      
ในปีการประเมินนั้นๆ 

 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบที ่ ๓   นักศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา           ระบบ
ประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซึ่ง
ต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตร        จน
ส าเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม        การ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้       ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่           
(๑ )  กลุ่ ม วิ ช าหลั ก  ( core subjects) (๒ )  กลุ่ มทั กษะชี วิ ต และอาชี พ  (life and career skills)                       
(๓) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  (learning and innovation skills) และ (๔) กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media, and technology skills)  
 ทักษะส าคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  
  ๑) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (๑) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
(critical thinking and problem solving) (๒ ) นวัตกรรมและการสร้ างสรรค์  ( innovation and 
creativity) (๓) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)  
  ๒) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ 
ICT (ICT literacy) 
  ๓) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถ     ใน
การปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural 
interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) 
ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้กระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งชี ้

๓.๑   การรับนักศึกษา 
๓.๒   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๓.๓   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที ่ ๓.๑   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา    
ที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่น   
ที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

  - การรับนักศึกษา 
  - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเ มิน เพื่ อ ให้ทราบ ว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวม                           

ของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ การรับนักศึกษา อยู่หน้าที่ 71 โดยใช้แบบที่ ๑ ในการประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๒   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ      
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ         
มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา     
ที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้     
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ได้มาตรฐานสากล  

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

  - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
  - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ   
ในอนาคต 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อยู่หน้าที่ ๗1 โดยใช้แบบที่ ๑     
ในการประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๓.๓  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่           
ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความพึงพอใจ           
ต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล                      
การด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

  - การคงอยู่ 
  - การส าเร็จการศึกษา 
  - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา อยู่หน้าที่ ๗1 โดยใช้แบบที่ ๒ ในการประเมิน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562  หน้าที ่54

  

 

องค์ประกอบที ่ ๔   อาจารย์ 
 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ
ประกัน  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรัก
ในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรม
การด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพ
อาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้น
ด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา         
ของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพ
อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
4.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.๒ คุณภาพอาจารย์ 
4.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก      
การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย 
แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์      
มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล 
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์   

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน   อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

  - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - ระบบการบริหารอาจารย์ 
  - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความ เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อยู่หน้าที่ 71 โดยใช้แบบท่ี ๑  
ในการประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   

   

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์      
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้า      
ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  - ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควร     
มีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท   
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
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สูตรการค านวณ   

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X ๑๐๐ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้   = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๕ 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได้คะแนนเต็ม ๕ 

 

หมายเหตุ 

 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริม
ให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕  

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์             

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท  

  ค่ าร้ อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย ์                          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
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  ค่ าร้ อยละของอาจารย์ประจ าหลักสู ตรที่ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์                          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ร้อยละ ๑๐๐  

สูตรการค านวณ 

 ๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X ๑๐๐ 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้   = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X ๕  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ    
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า  
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือที่ใช้    
ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร         
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร         
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนด     
ให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

สูตรค านวณ 
 ๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตามสูตร 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
X ๑๐๐ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้   = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X ๕  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                                 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก    
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล   
TCIกลุ่มท่ี ๒  

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  ที ่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ        
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
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 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือนานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า     
๓ คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตร      
ที่ส าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ า
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ    

 บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ      
ในการท าวิจัยมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้า มากขึ้น  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิง
มากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

 การค านวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป 
รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ     
หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณา
ผลการด าเนินงาน  ๕ ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒.๕ ขึ้นไป 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๓.๐ ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๐.๒๕ ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
 ๑. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  = 
 

 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง  
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได้   = 
 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

X ๕  อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ 

 
ตัวอย่าง  การหาอัตราสัดส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจ านวน ๕ คน โดยอาจารย์ทั้ง ๕ คน มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article            
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๑๔) ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประเมินในปี ค.ศ. ๒๐๑๔) เป็นดังนี้ 

 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง ๕ คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๑๐-
๒๐๑๔ เท่ากับ ๑๕ บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ ๕ บทความ 

 - ในจ านวนนี้มีบทความ ๘ บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย     
๑ ครั้ง และมีบทความ ๒ บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

ดังนั้น จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  =  
 

 

 
น ามาค านวณคะแนน =        =  ๔.๐ คะแนน  

 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
    
  

       จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

= 

 

๘+๒ 
 

๕ 

 

๑๐ 
 

๕ 

=  ๒.๐ = 

๒.๐ 
๒.๕ X ๕ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๔.๓   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน   ในประเด็นต่อไปนี้  

  - การคงอยู่ของอาจารย์  
  - ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ อยู่หน้าที่ 71 โดยใช้แบบท่ี ๒                  ใน
การประเมิน 
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องค์ประกอบที ่ ๕   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี  แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ ๓ ด้านที่ส าคัญ คือ (๑) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (๒) การวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (๓) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพ   ในการ
ด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมิน
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ           
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
5.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.๓ การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ    
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญโดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร อยู่หน้าที่ 71 โดยใช้แบบท่ี ๑  
ในการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชา
นั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา   
ให้นักศึกษา ได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึง             
การท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้     
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรียนรู้  นศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ       
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

  - ก าหนดผู้สอน 
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และ

การจดัการ  เรียนการสอน 
 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทาง  สังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
  - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง     

กับสาขาวิชา  และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา        

ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ

ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้ เรียน         
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อยู่หน้าที่ 
71 โดยใช้แบบที่ ๑ ในการประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 

  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น 
และมีการ  น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้  
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้         
ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการ
หลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควร
ส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและ
วิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้    ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิ ธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผ ลการประเมินที่ สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม จุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมิน     
ที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                   ต้อง
ให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล              
การด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.๕ มคอ.๖         

และ มคอ.๗) 
  - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางใน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน อยู่หน้าที่ 71 โดยใช้แบบที่ ๑ ในการประเมิน 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร  หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้                     
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร  (มคอ.๒) หมวดที่ ๗     
ข้อ ๗ ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็น
ผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี           
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐  
 มี การด าเนิ นงานร้ อยละ ๘๐  ของตั วบ่ งชี้ ผลการด าเนิ นงานที่ ระบุ ไว้ ในแต่ ละปี   
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐  
 มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐  
 มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐  
 มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕ 
 มีการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ ๕ 
 
หมายเหตุ : 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2558 
ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  รายละเอียด          
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการ         
ของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะ           
ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได ้ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6    
และ มคอ.7” 

 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัว
บ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการ
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ติดตาม ประเมิน   และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร 
ตามบริบท และวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา  ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ  ให้
ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้  
กรณีหลักสูตรมีการปรับ     ตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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องค์ประกอบที ่ ๖   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน       
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมดานอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษา  ที่ส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา  และอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี  คือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
6.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๑   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

   
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ             สิ่ง
สนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้ งาน ทันสมัย  โดยพิจารณา                      
การด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล                      
การด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

  - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ และสถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ          

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และ
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิผล 
 

*เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่หน้าที่ 71 โดยใช้แบบที่ ๑ ในการประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร 

เกณฑ์การประเมินแบบท่ี  ๑   
 ใช้ส าหรับประเมินตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๖.๑ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ไม่มรีะบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี

แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก 
ไปสู่การ
ปฏิบัติหรือ
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติหรือ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 ไม่มีการ

ปรับปรุงหรือ
พัฒนา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติหรือ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง

หรือพัฒนา
กระบวนการ   
จากผลการ
ประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การปฏิบตัิ
หรือด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุงหรือ

พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัตหิรือ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุงหรือ

พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 

เกณฑ์การประเมินแบบท่ี  ๒   
 ใช้ส าหรับประเมินตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓ และ ๔.๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  ไม่มีการ
รายงาน   
ผลการ
ด าเนินงา
น 

 
 

 

 มีการ
รายงาน   
ผลการ
ด าเนินงาน 
ในบางเรื่อง 

 มีการรายงาน        
ผลการ
ด าเนินงาน 
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน  
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายใน    
ตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน ครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

  มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
  มีแนวโน้มผลการด าเนิน 
 งานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 
  มีผลการด าเนินงานที่โดด

เด่นเทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง 
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะหรือวิทยาลัย (จ านวน 31 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เกณฑ์พิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี) 
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในคณะหรือวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับหลักสูตร 
ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต      
ในคณะหรือวิทยาลัย (คะแนนเต็ม ๕) 

1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
คณะหรือวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ 2.๒ ระดับหลักสูตร ของ 
สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร) 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ
หรือวิทยาลัย ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

๑.๓ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่
สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม  

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ
หรือวิทยาลัย ที่สร้างหรือมีส่วนร่วมใน
การสร้างผลงานนวัตกรรม 

1.๔ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะ
หรือวิทยาลัย ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุก
หลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย ที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 

1.๕ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน  
 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ในคณะหรือวิทยาลัย ที่มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่
เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกใน
การต่อต้านคอรัปชั่น 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในคณะ
หรือวิทยาลัย  ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกใน
การต่อต้านคอรัปชั่น 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้) 
๒.๑ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ
หรือวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.๓ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือ
วิทยาลัย 

๒.๒ ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ในคณะหรือวิทยาลัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของ
สังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงตอนกลาง 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
และงานสร้างสรรคใ์นคณะหรือวิทยาลัย 
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือ
ความต้องการของสังคม ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนมหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 

๒.๓  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมใน
คณะหรือวิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ   

ร้อยละของวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัยที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย (จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้) 
๓.๑ จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะหรือวิทยาลัย  ได้ด าเนินการ
เองหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ 
๓.๑ ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง  

จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะหรือ
วิทยาลัย ได้ด าเนินการเองหรือมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการกับมหาวิทยาลัย 
ตามตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.2 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย (ถ้ามี)  
มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี) 
4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะหรือวิทยาลัยได้
ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับมหาวิทยาลัย 
(ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) เพ่ือสืบสาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี  

จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะ
หรือวิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการกับ
มหาวิทยาลัย 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี) 
     ๕.๑ ด้านคุณภาพหลักสูตร (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี) 
๕.๑.1 ร้อยละของหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัย ที่ได้รับการข้ึน
ทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และ
หรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือ
มาตรฐานการรับรองหลักสูตร
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ 
สกอ.รองรับ 

๕.๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี) 
พันธกิจด้านการ
เรียนการสอน 
 

5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.2.๒ ระบบและกลไกการจัดกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ ระดับคณะ ของ 
สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 ๕.๒.๓ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ระดับคณะของ 
สกอ.) 
 
 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เกณฑ์พิจารณา 
พันธกิจด้านการ
วิจัย 

5.2.4 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาวิจัยหรืองานสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม
ของคณะหรือวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ี ๒.๑ ระดับ
คณะ ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.2.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคณะ ของสกอ.) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมของคณะ
หรือวิทยาลัย 

พันธกิจด้านการ
บริการวิชาการ 

5.2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะหรือวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

พันธกิจด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 

5.2.7 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 พันธกิจด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2.8 ระบบและกลไกการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ข้อ ๑ –๖ ระดับคณะ ของ 
สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2.9 ผลการบริหารของหน่วยงานตาม
โครงสร้างคณะหรือวิทยาลัยใน
ระดับอุดมศึกษา 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะหรือวิทยาลัยและ
หน่วยงานตามโครงสร้าง ของทุกคณะ
หรือวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 

5.2.10 ผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
ให้เปิด 

การบริหาร
จัดการบุคลากร
และทรัพยากร
การเรียนรู ้

๕.๒.11 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๕.๒.12 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัย ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะ
หรือวิทยาลัย ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5.2.13 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

๕.๓ ด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี) 
๕.๓.๑ ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และคณะและหน่วยงานสนับสนุนของคณะหรือวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา (จ านวน 4 ตัวบ่งชี้) 
อัตลักษณ์ของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

6.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะหรือ
วิทยาลัย ที่มีความสามารถในการสื่อสาร         
ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

6.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะหรือ
วิทยาลัย ที่มีความสามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

6.3 จ านวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

6.4 นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะหรือวิทยาลัย
ที่มจีิตสาธารณะ 

ร้อยละนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะ 

 6.5 ตัวบ่วชี้ที่วัดอัตลักษณ์ของคณะหรือ
วิทยาลัย (ถ้ามี) 
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มาตรฐานที่  ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัย
น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน ที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย     
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้  คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในคณะหรือวิทยาลัย  

(ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร)  
1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย  

(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๒ ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร) 
๑.๓ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย  ที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง

ผลงานนวัตกรรม 
1.๔ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย  ที่มีคุณลักษณะ

เป็นผู้ประกอบการ 
1.๕ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่มทีักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างครบถ้วน 
1.๖ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่

สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในคณะหรือ
วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
      
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.๒       
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้าน
ทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้เป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตอย่างครบถ้วนทุกด้าน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตในคณะหรือวิทยาลัย (คะแนนเต็ม ๕) 
 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยในการประเมินบัณฑิตของทุกหลักสูตร    

ในคณะหรือวิทยาลัย 
 

 จ านวนหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 
 
ข้อมูลประกอบ 
 
 1. จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของแต่ละหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  
 2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของแต่ละหลักสูตรถ้าไม่ถึงร้อยละ 20        
ให้ปรับคะแนนเป็น 0 คะแนน 
               3. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหมายความว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๗๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๒   การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๒ ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร) 

(ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
    
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณี         การ
ท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละ
ของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้
ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  
 

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๑๐๐ 
 

สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี ตามสูตร 
 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี X ๑๐๐ 

 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท า      
แล้วแต่ไม่ได้ เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี X ๕ 

 ๑๐๐ 
 
หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ถ้าไม่ถึงร้อยละ 70                          
ให้ปรับคะแนนเป็น 0 คะแนน เก็บจากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา   
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(ระดับปริญญาโท)   ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบ               
ที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 ๑. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

 ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ           
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 
X ๑๐๐ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั งหมด  
 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา X ๑๐๐ 

 ร้อยละ ๔๐ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๑๐ บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
๐.๘๐ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 
๑.๐๐ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
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 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์       
(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ           
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
  
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือนานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ             
ไม่น้อยกว่า๓ คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ  
 1. กรณีคณะหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท                   
ใหน้ าคะแนนทั้งสองระดับมารวมกันแล้วหารด้วย 2 
 2. ให้มหาวิทยาลัยวางแผนการเก็บข้อมูลที่ไม่อิงกับการรับปริญญา (ประมาณเดือน
พฤษภาคมของทุกปี) กรณีระดับปริญญาโทรสามมารถเก็บในปีที่ส าเร็จการศึกษาได้ (จากหลักสูตร => 
คณะ => มหาวิทยาลัย) 
 3. เก็บจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา (เก็บย้อนหลัง 1 รุ่น) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓    ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างผลงานนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

 คณะหรือวิทยาลัย ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และวิสัยทัศน์ เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงานนวัตกรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

สูตรการค านวณ  

ค่าร้อยละ = 
 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม X ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม X 5 
ร้อยละ ๖๐ 

หมายเหตุ 
 1. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิด สร้าง หรือลงมือปฏิบัติในผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม   
 2. นวัตกรรม คือ สิ่งที่ท าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือ
อุปกรณ์เป็นต้น  
 ๓. นวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถนับได้ตั้งแต่ปีแรกท่ีเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้าย  
 ๔. การนับผลงานให้รวมถึง ผลงานที่น าเสนอผ่านคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย หรือเวที         
ระดับมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น Open House งานสหกิจศึกษา งานบริการวิชาการ ให้นับรวมถึงมีคณะ
กรรมการฯ รับรอง หรือการจดสิทธิบัตร หรือในคณะหรือวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการและมีบุคล
ภายนอกร่วมด้วยรับรองในผลงานนั้น  
  5. มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการของมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรม
หรือไม ่
 
หมายเหตุ : การประเมินนวัตกรรมให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัยที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 คณะหรือวิทยาลัย ต้องมีหลักสูตรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ที่แปลกใหม่และมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก  

เกณฑ์การประเมิน   

 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะ                   
เป็นผู้ประกอบการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 
 
สูตรการค านวณ 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือ

วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ X ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัยทุกคน 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย 

ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ X ๕ 
 ร้อยละ ๒๐ 

 

หมายเหตุ 

 1. การประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ   
ต้องมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 2. ให้มหาวิทยาลัยออกแบบประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา ปี
สุดท้ายประเมิน 
               3. บางหลักสูตรที่มีการก าหนดคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการก็สามารถยกเว้นได้ เช่น 
หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (ทั้งนีต้ามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย) 

               4. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาท่ีขอยื่นขอส าเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ 

 5. ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประเมินตนเอง 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๘๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.๕    ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
ควบคู่ไปกับ  การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
สาระวิชาก็มีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการ
เรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะน าและร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 

เกณฑ์การประเมิน   

      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างครบถ้วน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 
 
สูตรการค านวณ 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างครบถ้วน X ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน X ๕ 
 ร้อยละ ๘๐ 

หมายเหตุ :  
 1. แบบทดสอบให้สอบถามนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร 
 2. แบบทดสอบให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดท า 
 3. แบบทดสอบ 1 ชุดสามารถตอบได้ทุกตัวบ่งชี้ที่วัดนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายโดยนักศึกษา  
ตอบเพียงครั้งเดียว  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.๖   ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย  ที่เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 คณะหรือวิทยาลัย ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ   
ที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น กล้าที่จะประพฤติตน และแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตน
ในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมตามที่สังคมต้องการ  

ก าหนดเงื่อนไข 
 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับการ
แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่นหมายถึง นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในระดับ
คณะหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อาทิเช่น 
  1. กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น  
  2. กิจกรรมบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนมไม่โกง 
 

เกณฑ์การประเมิน   

      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ     
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการค านวณ 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ 
X 
๑๐๐ 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ X ๕ 
 ร้อยละ ๑๐๐ 

หมายเหตุ 

 อย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ที่คณะหรือวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยจัด 
              มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนโดยการจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โครงการต่อต้าน
คอรัปชั่น) เป็นต้น 
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มาตรฐานที่  ๒ ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการ      
ในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ   คือ ๑) คณะหรือวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มี
ระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ               
ของมหาวิทยาลัย และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๒.๑ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย  

(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๓ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
๒.๒ ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัยที่ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคม        
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๒.๓ จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย ที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ     
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๓ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในคณะ
หรือวิทยาลัย ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ
และการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ         
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะหรือวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะหรือวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะหรือวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 ๑. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะหรือวิทยาลัยตามสูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือ

วิทยาลัย X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัยทั งหมด 

 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได้  = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย 

X ๕ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒  
๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ      

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.๒๕๖๐ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ     
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.๒๕๖๐ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ     

แต่ไม่ได้น ามา  ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือนานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า            
๓ คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยหรือความ
ต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 คณะหรือวิทยาลัย มีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเป็นกลไกส าคัญส่วนหนึ่ง
ของสังคมต่อการขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิตก าลังคนการสร้างงานวิจัยค้นคว้าการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ โดยผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

เกณฑ์การประเมิน 

               ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย                  
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
 
สูตรการค านวณ   
           1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย          
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง   
 

ค่าร้อยละ =  

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย  
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย  
หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

X ๑๐๐ 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย

ทั้งหมด 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือ
วิทยาลัย  ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของ

มหาวิทยาลัยหรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

X ๕ 

 
ร้อยละ ๕๐ 

 
หมายเหตุ  : งานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓   จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย ที่
เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย ทีเ่กิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ไม่จ าเป็นจะต้อง
ท า MOU  

เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย ที่เกิดจาก
เครือข่าย      ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ที่
ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ ๑๕ 
 
สูตรการค านวณ   
       1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย          
ที่ เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 
 

ค่าร้อยละ =  

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ในคณะหรือวิทยาลัย  
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  

องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ X ๑๐๐ 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย

ทั้งหมด 
 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือ
วิทยาลัยที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  

องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ X ๕ 

 ร้อยละ ๑๕ 
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มาตรฐานที่  ๓   ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย 
 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและ
ในด้านทีม่หาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจ
คิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ 
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย 
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา   
ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม     
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์     
ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการ  
บูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ    
ของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ เป็นการสร้างรายได้
ของมหาวิทยาลัยนครพนมจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งชี้   จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
 3.1 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะหรือวิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการกับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
3.2 เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย (ถ้ามี) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑   จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะหรือวิทยาลัยด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วม                
ในการด าเนนิการกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
ตามตัวบ่งช้ี ๓.๑ ระดับสถาบัน 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
  
 

ค าอธิบาย  

 คณะหรือวิทยาลัย ให้บริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง            
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 
โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งใน
หรือต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไป       
สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะหรือวิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการ             
กับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ชุมชน = ๕ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

1 ชุมชน ๒ ชุมชน ๓ ชุมชน ๔ ชุมชน มากกว่า 

หรือเท่ากับ 
๕ ชุมชน 

 
หมายเหตุ :  
             1. การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย หมายถึง มีค าสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
             2. มหาวิทยาลัยเปน็เจ้าภาพหลักอย่างน้อย 5 ชมุชนเพ่ือให้คณะหรือวิทยาลัยเข้าร่วม 
             3. การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินการอย่างน้อย 3 ปี  
             4. การด าเนินการที่ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานอย่างน้อย 5 ปี  
             5. คณะกรรมการบริการวิชาการควรมีคณบดีเป็นกรรมการด้วยแล้วให้ส่วนกลางส่งให้คณะ
หรือวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นหลักฐานต่อไป  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.2   เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ชนิดตัวบ่งชี้  
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มาตรฐานที่  ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมี
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์     
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน        
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
 4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะหรือวิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วม                

ในการด าเนินการกับมหาวิทยาลัย (ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร)             
เพ่ือสืบสาน อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑    จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะหรือวิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการกับมหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร 
และสกลนคร) เพื่อสืบสาน อย่างต่อเนื่องทุกปี 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
  
 

ค าอธิบาย  

 คณะหรือวิทยาลัย มีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน       
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และ
ต่างประเทศ อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ    
ด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม ให้กับ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่คณะหรือวิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการกับมหาวิทยาลัย (ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) ที่ได้รับการสืบสาน หรือ 
การอนุรักษ์ หรือ การเผยแพร่ หรือ การศึกษาเรียนรู้ หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ การต่อ
ยอดมูลค่าเพ่ิม หรือ การสร้างมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง มีจ านวนศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า  
3 ท้องถิ่น = ๕ คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน ๑ คะแนน ๓ คะแนน ๕ 

๑ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มากกว่าหรือเท่ากับ 
๓ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 

หมายเหตุ : 
 1. ศิลปวัฒนธรรมให้ร่วมถึงภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเรื่อง ๆ  
 2. การออกร้านแสดงมีคนมาเรียนรู้สามารถนับได้ 
 3. การเข้าไปร่วมแสดงกับชุมชน ไม่สามารถนับได้ 
 4. การสืบสาน หมายถึง การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน การศึกษาเรียนรู้ การวิจัย การบริการ
วิชาการ การตั้งศูนย์การเรียนรู้ ท าให้คงอยู่ให้มีความถูกต้องซึ่งองค์ความรู้นั้น 
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มาตรฐานที่  ๕   ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่             
ในการก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหาร        
การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้    จ านวน ๑6 ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
5. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน 15 ตัวบ่งชี้) 
5.1 ด้านคุณภาพหลักสูตร (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 

๕.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัย ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรม
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

5.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี) 
พันธกิจด้านการ
เรียนการสอน 

5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
5.2.๒ ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ
หรือวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
๕.๒.๓ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะ
หรือวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

พันธกิจด้านการวิจัย 5.2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ี ๒.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
5.2.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของ
คณะหรือวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

พันธกิจด้านการ
บริการวิชาการ 

5.2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะหรือวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

พันธกิจด้านท านุ
บ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม 

5.2.7 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

พันธกิจด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรร

มาภิบาล 

5.2.8 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
กลุ่ม ข (ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ข้อ ๑ – ๖ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
5.2.9 ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะหรือวิทยาลัยใน
ระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
5.2.10 ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรที่สภาหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
การบริหารจัดการ

บุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 

๕.๒.11 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
๕.๒.12 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

 5.2.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

5.3 ด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 
๕.๓.๑ ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะและหน่วยงาน

สนับสนุนของคณะหรือวิทยาลัย  (ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.๑.1   ร้อยละของหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตร
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 คณะหรือวิทยาลัย ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด         
เพ่ือยืนยันว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) เพ่ือให้
สาธารณชนรับรู้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด อีกทั้ง
เป็นเครื่องมือให้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน    
ผลการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ ตามสูตร ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ ๕๐ 
 
สูตรการค านวณ   
       1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ. รับรอง ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ = 

 
 

 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 
และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.

รองรับ 
X ๑๐๐ 

 

จ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด 
 
           2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 
และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

X ๕ 

 ร้อยละ ๕๐ 
หมายเหตุ หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ไม่น ามาเป็นตัวหาร 
              หลักสูตรเก่าที่ปรับปรุงต้องน ามาเป็นตัวหาร 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๙๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒.๑  ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะหรือวิทยาลัย ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะหรือ
วิทยาลัยตั้งแต่   การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ 
เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  การเตรียมความพร้อม เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน            
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้           
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 
 
 
 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๐๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.๒  ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะหรือวิทยาลัย ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะหรือวิทยาลัยและ
โดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม จริยธรรม 
(๒) ความรู้  (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ีคณะหรือวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยหรือองค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan Do Study หรือ
Check  Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะหรือวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต           
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติอย่างน้อย ๕ ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
  (๑) คุณธรรม จริยธรรม 
  (๒) ความรู้ 
  (๓) ทักษะทางปัญญา 
  (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
 4. กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ หรือศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์ 
 5. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 6. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

 ๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๕ - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๐๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.๓  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วน          ของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน 
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมาย
การผลิตบัณฑิต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์    
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเป็น 5 คะแนน 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณ     
หาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน า      
ค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็น 0 คะแนน 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนน       
ของหลักสูตรนั้น ๆ  
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
 

 1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อปี (FTES)  = 

 Student Credit Hours (SCH) ทั งปี  
 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ลงทะเบียนในระดับปริญญานั นๆ 
 

 การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (๒ x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- พยาบาลศาสตร์ 
๘:๑ 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐:๑ 
3. วิศวกรรมศาสตร์ ๒๐:๑ 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๘:๑ 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง ๒๐:๑ 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
๒๕:๑ 

7. นิติศาสตร์ ๕๐:๑ 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ๓๐:๑ 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ๘:๑ 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๒๕:๑ 

 

สูตรการค านวณ 
 ๑) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 
 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน 
อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 

- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X ๑๐๐ 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
 ๒) น าค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

  2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน  
  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน  
  2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
 

คะแนนที่ได้  =  
 

5- 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3)  

4  
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ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = ๒๔ 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  ร้อยละ -๔  ได้คะแนน ๕ คะแนน 
 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = ๓๒ 
      
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = =ร้อยละ ๒๘ ได้คะแนน ๐ คะแนน 
 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 
๒๘ 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = = ร้อยละ ๑๒ 
 
 
คะแนน   = ๕ –          =  ๕ – ๓ คะแนน  =  ๒  คะแนน 
 
หมายเหตุ 
 ๑. การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าไม่ตรงกับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษานี้ ให้ใช้สัดส่วนที่สภาวิชาชีพ
ก าหนด 
 ๒. กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขาต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนน ามาหาค่า
คะแนนของแต่ละกลุ่มแล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ 
 3. กรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมให้ค านวณตามสภาการพยาบาล 
 4. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการค านวณค่า FTES แล้วให้คณะหรือวิทยาลัยน าไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ - ๒๕ 
    ๒๕ X ๑๐๐ 

๓๒ - ๒๕ 
    ๒๕ X ๑๐๐ 

๒๘ - ๒๕ 
    ๒๕ X ๑๐๐ 

(๑๒) 
๔ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒.4  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

นวัตกรรม  ของคณะหรือวิทยาลัย  (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
                สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมมี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม        
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ถูกต้องทันสมัยและ    
เป็นปัจจบุัน 
 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้  
  ๒.๑ ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมหรือหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์      หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  ๒.๒ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
  ๒.๓ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  ๒.๔ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้หรือกองทุนคณะของคณะหรือวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรม 
 ๔. จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้หรือกองทุนของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน         
การเผยแพร่วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยด้านศักยภาพการท าวิจัย มีการสร้างขวัญ
ก าลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมดีเด่น 
 ๖. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม ในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ์ของวิจัยหรืองานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรม 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
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มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ   
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ   
๓ – ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.5  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ของคณะ
หรือวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคณะ ของ สกอ.)  

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่คณะหรือวิทยาลัย ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะหรือ
วิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   

 

สูตรการค านวณ :  
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
         2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  =     
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

X100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือวิทยาลัย 

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาใน
คณะหรือวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ  
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือ       
ปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน         
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน        
ที่ปรากฏกรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบั นที่บุคลากร     
สายสนับสนุนไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
              5. กรณีคณะหรือวิทยาลัยมีมากกว่า 1 กลุ่มสาขา ให้แยกค านวณแล้วน ามาบวกกันหารด้วย
จ านวนกลุ่มสาขา  
 6. อาจารย์สังกัดสาขาใดให้นับจ านวนเงินสนับสนุนไปตามสังกัดของอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ 
 7. กรณีเงินวิจัยให้เริ่มนับจากใช้วันที่เช็นสัญญา 
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ตัวช้ีวัดที่  ๕.๒.6  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะหรือวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

นครพนม ควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. คณะหรือวิทยาลัยหรือสถาบันหรือหน่วยงานวิชาการร่วมกับชุมชน/องค์การเป้าหมาย 
จดัท าแผนบริการวิชาการที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนอย่างครบถ้วน 

 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนบริการวิชาการและบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด  

 4. คณะหรือวิทยาลัยหรือสถาบันหรือหน่วยงานวิชาการ มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 

 5. คณะหรือวิทยาลัยหรือสถาบันหรือหน่วยงานวิชาการ บูรณาการบริการวิชาการเข้ากับ   
การจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒.7   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงาน    
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

 2. มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ ตามข้อ 1 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย          
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

 3. มีแผนงานหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบมีลักษณะ     
เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ เ พ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ                
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

 4. มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดในแผนงานหรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

 5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย          
หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒.8  ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ข้อ ๑ – ๖ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะหรือวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ       
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย ในการด าเนิน
พันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ            
การด าเนินงานของคณะหรือวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหาร     
ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง การจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของคณะหรือ
วิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชื้   และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 ๒. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร  ด าเนินการตามกลยุทธ์ทางการเงิน   
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันและ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 ๓. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย  
 ๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักทางวิชาการและประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา และมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการประเมินที่เป็นผลเกิดจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะหรือวิทยาลัย 
 ๕. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ทั้งในระดับคณะหรือวิทยาลัย 
โดยมีระบบและกลไกในการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน 
 ๖. มีแผนการจัดการความรู้และด าเนินการที่เป็นไปตามหลักวิชาการ (สายสนับสนุนอย่างน้อย 1 
เรื่อง สายวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง) 
 ๗. มีการประกาศแผนอย่างชัดเจน และมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารบุคลากรสายวิชาการ แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ – ๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๑๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒.9 ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะหรือวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินงานของ คณะหรือวิทยาลัยและหน่วยนงานสนับสนุนจะสามารถสะท้อนได้ว่า     
ในแต่ละคณะหรือวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตรของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ และการ
บริหารจัดการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   
  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะหรือวิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง
ระดับอุดมศึกษา 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลการประเมินระดับคณะหรือวิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง

ระดับอุดมศึกษา 
 

 จ านวนหน่วยงานตามโครงสร้างในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  :   
  หน่วยงานตามโครงสร้าง หมายถึง หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานสายวิชาการ  
                เป็นคะแนนที่ผ่านการประเมินจากทุกหน่วยงานโดยคณะกรรมการ 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๑๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.2.10   
 

ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ที่สภาหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
     
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของ
บัณฑิต       ในหลักสูตรที่คณะหรือวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่คณะหรือวิทยาลัยรับผิดชอบโดยสภามหาวิทยาลัย       
อนุมัติให้เปิด 
   
สูตรการค านวณ  
 

คะแนนที่ได้    = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด  

 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :   
 ๑. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 ๒. หลักสูตรที่ใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านมติสภา ไม่ต้องน ามาค านวณ      
(ท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 

 ๓. หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการและผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วไม่ต้องน ามา
ค านวณทั้งตัวตั้งและตัวหาร แต่ต้องรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบทุกๆ ๖ เดือน  
 4. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด คือ หลักสูตรทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดและ
ต้องได้รับการประเมิน โดยจะมีการรับนักศึกษาหรือไม่ก็ตาม 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๑๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.11   อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ   และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะหรือ
วิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน         
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
         โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง   ๐ – ๕      
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลยัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม  
๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

 

สูตรการค านวณ    
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100  

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 

การแปลงค่าคะแนน = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5  

  ร้อยละ 40 

 
หมายเหตุ : 

 ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์        
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณี     
ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ อ่ืนที่ เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา 
 ๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ      ลา
ศึกษาต่อในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ   การ
นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๑๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.12  อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริม     
ให้อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
          โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        
เป็นคะแนนระหว่าง  ๐ – ๕  
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

X 100 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 

การแปลงค่าคะแนน = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

X 5 
 

  ร้อยละ 60 

  
หมายเหตุ :  
           
 อาจารย์ประจ าคณะ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่บริหารและท าหน้าที่สอน หรือผู้ที่ท าหน้าที่สอน     
อย่างเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๑๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.13  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ   

    
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการ บริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอน    
ที่ทันสมัยรวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็น  
ของผู้เรียนนอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอมูลเชิงประจักษ์  
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็นไปตามแผน      
ที่ก าหนด  
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้     
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน         
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
 5. มีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม          
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุน  
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์        
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   
๓ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๑๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๓.๑  ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะและ
หน่วยงานสนับสนุนของคณะหรือวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคณะ ของ 
สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 คณะหรือวิทยาลัย มีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
โดยมีการด าเนินงานตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ        
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า        การ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม        ที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร หน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ๒. มีคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ท าหน้าที่ก ากับติดตาม ให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และรายงานผลต่อกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา (อย่าง
น้อยปีละ  ๒ ครั้ง) 
 ๓. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 ๔. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร หน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงาน ณ สิ้นปีการศึกษา        
เสนอต่อกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
 ๕. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย มาปรับปรุง
หลักสูตร ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ   
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๕ ข้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๑๖ 
 

มาตรฐานที่  ๖   ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม :  “รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ” 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะหรือวิทยาลัย..................(ถ้ามี) 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

6.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะหรือวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสื่อสาร         
ภาษาอังกฤษ 
6.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะหรือวิทยาลัย ที่มีความสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
6.3 จ านวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

6.4 นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะหรือวิทยาลัย ที่มจีิตสาธารณะ 

6.5 ตัวบ่งชี้ที่วัดอัตลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย (ถ้ามี) 
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ตัวบ่งชี้ ๖.๑  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะหรือวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสื่อสาร         
ภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวชี้วัด      กระบวนการและผลลัพธ์ 
  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะหรือวิทยาลัย มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีทักษะความสามารถในการสื่อสาร
ภาษา         ภาษาอังกฤษ  ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีความสามารถในการ
พูดคุยสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. คณะหรือวิทยาลัย มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ๒. คณะหรือวิทยาลัย  มีโครงการหรือจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ๓. คณะหรือวิทยาลัย ด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
 4. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ มีการน าผลการประเมิน     
ไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 5. คณะหรือวิทยาลัย จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมในกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน หรือแสดง 
หรือน านักศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอกในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 ๖. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ด าเนินการได้  
๑ – ๒ ข้อ 

ด าเนินการได้  
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้  
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้  
๕ ข้อ 

ด าเนินการได้  
๖ ข้อ 

เฉพาะข้อ ๑ – ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๑๘ 
 

ตัวบ่งชี้ ๖.๒ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะหรือวิทยาลัย ที่มีความสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการและผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะหรือวิทยาลัย มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน หรือ application ที่จะใช้งานได้ดีมีการ
ค้นคว้าผ่านฐานข้อมูลหลักได้ 
  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. คณะหรือวิทยาลัย มีแผนที่ส่งเสริมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน     
ของนักศึกษา 
 ๒. คณะหรือวิทยาลัย มีโครงการหรือจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของนักศึกษา 
 ๓. คณะหรือวิทยาลัย ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
 ๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวดหรือแข่งขัน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานของนักศึกษา 
 ๕. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และโครงการ มีการน าผล           
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ๖. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน ร้อยละ ๖๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ด าเนินการได้  
๑ – ๒ ข้อ 

ด าเนินการได้  
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้  
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้  
๕ ข้อ 

ด าเนินการได้  
๖ ข้อ 

เฉพาะข้อ ๑ – ๕ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๖.3   จ านวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม คือ “รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ” เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ในระดับหลักสูตรจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ในรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามีความรอบรู้ภาษา  
 
เกณฑ์การประเมิน 
   
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ  (ไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐  
 
สูตรการค านวณ 
 

ค่าร้อยละ = 

 จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ (ไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) 

 

x ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด  
 
 

คะแนนที่ได้  = 

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รวมวิชา

ภาษาอังกฤษ) X 5 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๖.4   นักศึกษาทุกช้ันปขีองคณะหรือวิทยาลัย ที่มีจิตสาธารณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีจิตสาธารณะ โดยมีความรู้สึกมองเห็นถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติร่วม
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่สังคมของเราร่วมกับผู้อ่ืน เป็นน้ าใจของคนที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกันในสังคมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลใดๆ ตอบแทนนั่นเอง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก 
คนละ ๓ ครั้งต่อปีการศึกษา  
 
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
คนละ ๓ ครั้งต่อปีการศึกษา ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๑๐๐  
 
สูตรการค านวณ 
 

ค่าร้อยละ = 

 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในมหาวิทยาลัย
หรือภายนอกคนละ ๓ ครั้งต่อปีการศึกษา 

x ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
 

คะแนนที่ได้  = 

 
 

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในมหาวิทยาลัย
หรือภายนอกคนละ ๓ ครั้งต่อปีการศึกษา X 5 

 ร้อยละ ๑๐๐ 
   
 
หมายเหตุ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท า logbook เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
 

ใช้ประเมินปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖.5   ตัวบ่งชี้ท่ีใช้วัดอัตลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย.....(ถ้ามี) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี       
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 ระบบการประกันคุณภาพ 
ระดับสนับสนุนการเรียนการสอน 
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คู่มือประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

(ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) 

 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา                
ในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระดับส านัก สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่า ใช้ในการก ากับ
และพัฒนาคุณภาพสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ด าเนินงานตาม
ภารกิจของส านัก สถาบันหรือหน่วยงานเทียบเท่า อีกทั้งร่วมกันพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยนครพนม มีหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน ทั้งสิ้น จ านวน 31 หน่วยงาน แบ่งออกเป็นสนับสนุนวิชาการ จ านวน 20 หน่วยงาน และ
สนับสนุนทั่วไป จ านวน 11 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน 
ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ระดับสนับสนุนการเรียนการสอน (จ านวน 5 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ เกณฑ์การพิจารณา 

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วม (จ านวน 5 ตัวบ่งชี้)  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน  
 

คะแนนได้จากการส ารวจจริงโดยมีคะแนน
เต็ม 5 คะแนน อย่างน้อยร้อยละ 50 โดยมี
ผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่า 50 คน ทัง้หน่วยงาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2  การจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนนุ  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4  ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส  คะแนนได้จากการตรวจประเมินกิจกรรม    

5 ส โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5  แผนการปฏบิัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้สนับสนุนการประเมิน ระดับ ปฐมวัยหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ วิทยาลัย
หรือคณะหรือสถาบัน (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) (ถ้ามี) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานประกัน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ ระดับปฐมวัยหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือวิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน  
 

คะแนนได้จากการสง่เสริมสนบัสนุนเก็บ
รวบรวมข้อมูลตาม ตัวบง่ชี้ ระดบัปฐมวัย
หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือวิทยาลัยหรือ
คณะหรือสถาบัน จากการส ารวจผลการ
ด าเนินงานจริง โดยมีคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที ่1  ตัวบ่งชี้ร่วม 

  การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ร่วม คือ ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ทุกหน่วยงานระดับหน่วยงานสนับสนุน 
จ านวน 32 หน่วยงาน จะต้องมีการด าเนินการ ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน,              
การจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ผลการประเมิน
กิจกรรม 5 ส และ แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานสนับสนุน 
มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  คือ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ รายละเอียดตัวบ่งช้ี 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 
1.2 การจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน 
1.3 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
1.4 ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส 
1.5 แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)  

*ให้ก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีการให้บริการกับผู้มาใช้บริการ เช่น นักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป จึงต้องมีการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให้การบริการมีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้รับบริการต่อไป 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  คะแนนได้จากการส ารวจจริงโดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
1. อย่างน้อยร้อยละ 50 โดยมีผู้ใช้บริการไม่ต่ ากว่า 50 คน ทั้งหน่วยงาน 
2. หากมีผู้ใช้บริการต่ ากว่า 50 คน ให้มีคะแนนเท่ากับ 0 (ศูนย์) 
3. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงานจากส่วนกลาง                       

(สามารถเพ่ิมเติมค าถามอ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน) ฉบับปรับปรุงข้อมูล                  
ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบ
ประกันคุณภาพ และจัดท าตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับหน่วยงานสนับสนุน                  
ปีการศึกษา 2562 

4. ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมากไม่สามารถเก็บได้ตามร้อยละ 50 ในข้อที่ 1 ให้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างตามหลักการทางสถิติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การจัดการความรู้ของหน่วยงานสนับสนุน  
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  มาตรฐานการอุดมศึกษา ข้อที่ 3 ก าหนดให้หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ โดยทาง
หน่วยงานได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) 
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน       
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การก าหนดแนว วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 5 ข้อ 
1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ

หน่วยงาน อย่างน้อย 1 ประเด็น 
2.  มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ และมี Facilitator ประจ า

หน่วยงาน 
3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดในข้อ 1 มาจัดเก็บเป็นเอกสารและเผยแพร่อย่าง

น้อยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
5.  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 

 

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

ด าเนินการ 
มีการ

ด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ  

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

1. หน่วยงานสามารถเลือกประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานได้ หรือสามารถใช้
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

2. การก าหนดประเด็นความรู้ เพียง 1 ประเด็น มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่ ากว่า 
3 รอบ ยกตัวอย่าง เช่น วิธีการลกข้ันตอนการปฏิบัติงาน One Stop Service เทคนิคการจัดประชุมให้
ประสบผลส าเร็จ เทคนิคการประสานงาน Service Mind 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 

(ครึ่งหลังปีงบประมาณ 2562) 
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
(ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2563) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม 
และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ  
ที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกัน จากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อ        
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นส าคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 6 ข้อ 
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส่วนงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2.  มีการส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน

ตามบริบทของหน่วยงาน  
2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
2.2 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 
2.3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร                   

การบริหารงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพ เป็นต้น 
2.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ    

อาจารย์และบุคลากร 
2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 3 อันดับแรก

ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 3 ล าดับแรก โดยประกาศใช้

แผนในเดือนแรกของปีงบประมาณ และด าเนินการตามแผน 
5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
6.  มีการน าผลการประเมิน รอบ 6 เดือน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผน หรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบถัดไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0  คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 
มีการ

ด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ  

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส 
รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐาน เพ่ือให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่าท างาน ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท างาน การบริหารจัดการวัสดุหรืออุปกรณ์ การประหยัดทรัพยากรและ
เวลา สร้างความเชื่อถือของผู้รับบริการมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการท างานเป็นทีม และความสามัคคีใน
หน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  คะแนนได้จากการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

หมายเหตุ 
1. คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ระดับมหาวิทยาลัยนครพนม ก าหนดโดย 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. ใช้แบบตรวจประเมินผลการด าเนินงาน 5 ส จากกองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ในโครงการอบรมกิจกรรม 5 ส 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน  
รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 

(ครึ่งหลังปีงบประมาณ 2562) 
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
(ครึ่งแรกปีงบประมาณ 2563) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ในการด าเนินพันธกิจหลักของหน่วยงาน ต้องมีการก าหนดทิศทาง                    
การปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งต้องมีการพัฒนา
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และมีทิศทางการด าเนินพันธกิจต่าง ๆ เป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย  ในกระบวนการ
จัดท าและพัฒนาแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคน               
มีส่วนร่วมทั้งในการจัดท าและการร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 6 ข้อ 
1. บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มีการน าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานไปด าเนินงาน 
3. มีผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน มีตัวบ่งชี้ที่บรรลุ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด  
4. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี   

ของหน่วยงาน และปรับแก้ หากไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
5. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร ทุก 6 เดือน 
6. มีการน าผลการด าเนินงาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

หน่วยงานไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที ่2  ตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

 การด าเนินการตามตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คือ ตัวบ่งชี้          
ที่มีความเชื่อมโยงกับการก าหนดตามพันธกิจ อัตลักษณ์ และโครงสร้างของหน่วยงาน สามารถวัดผล   
การด าเนินงานตามพันธกิจ และอัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหน่วยงาน โดยก าหนดให้  
ทุกหน่วยงานสนับสนุน มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

สนับสนุนวิชาการ (จ านวน 20 หน่วยงาน) 
1 ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 
2 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 
3 ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 
4 ส านักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี 4 
5 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 7 
6 ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ 6 
7 ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 
8 ส านักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ 3 
9 ส านักงานคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 4 

10 ส านักงานคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 6 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 5 
12 ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 4 
13 ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยนาหว้า 5 
14 ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 5 
15 ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 5 
16 ส านักวิทยบริการ 11 
17 กองพัฒนานักศึกษา (ส านักงานอธิการบดี) 4 
18 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ส านักงานอธิการบดี) 4 
19 ส านักงานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2 
20 ส านักงานคณบดี สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี - 
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ที ่ ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

สนับสนุนทั่วไป (จ านวน 11 หน่วยงาน) 
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 
2 สถาบันภาษา 3 
3 กองกลาง (ส านักงานอธิการบดี) 3 
4 กองนโยบายและแผน (ส านักงานอธิการบดี) 4 
5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร 3 
6 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 3 
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 
8 งานประกันคุณภาพการศึกษา 2 
9 โครงการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 1 

10 ศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  1 
11 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  1 
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องค์ประกอบที ่3  ตัวบ่งชี้สนับสนุนการประเมิน ระดับปฐมวัยหรือ                       
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน (ถ้ามี) 

  การด าเนินการตามตัวบ่งชี้สนับสนุนการประเมิน ระดับปฐมวัยหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
วิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน คือ ตัวบ่งชี้ที่ทางหน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุน และเก็บรวบรวม
ข้อมูลของระดับปฐมวัยหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน ทั้งนี้ สามารถน ามา
เรียบเรียงเป็น     ตัวบ่งชี้ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้            ระดับ
ปฐมวัยหรือการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
3.1   ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้  

ระดับปฐมวัยหรือการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน 
 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

สนับสนุนวิชาการ (จ านวน 20 หน่วยงาน) 
1 ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 
2 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
3 ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 
4 ส านักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี 1 
5 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 1 
6 ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ 1 
7 ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
8 ส านักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ 1 
9 ส านักงานคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 1 

10 ส านักงานคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 1 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 1 
12 ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 1 
13 ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยนาหว้า 1 
14 ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 1 
15 ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 
16 ส านักวิทยบริการ - 
17 กองพัฒนานักศึกษา (ส านักงานอธิการบดี) 1 
18 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ส านักงานอธิการบดี) 1 
19 ส านักงานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม - 
20 ส านักงานคณบดี สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 1 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๓๔ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

สนับสนุนทั่วไป (จ านวน 11 หน่วยงาน) 
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 
2 สถาบันภาษา 1 
3 กองกลาง (ส านักงานอธิการบดี) 1 
4 กองนโยบายและแผน (ส านักงานอธิการบดี) 1 
5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร - 
6 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม - 
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 
8 งานประกันคุณภาพการศึกษา 1 
9 โครงการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 1 

10 ศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง - 
11 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้  
ระดับปฐมวัยหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน 

รอบระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
  การส่งเสริมสนับสนุน เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ระดับปฐมวัยหรือการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน โดยการแปลงค่าร้อยละของความส าเร็จของการส่งเสริม
สนับสนุน เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ ระดับปฐมวัยหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะ
หรือสถาบัน เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของความส าเร็จของการส่งเสริมสนับสนุน เก็บรวบรวมข้อมูล    

ตามตัวบ่งชี้ ระดับปฐมวัยหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะหรือสถาบัน ค่าร้อยละ 
 

 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ 
X 100 

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =  

ร้อยละของความส าเร็จของการส่งเสริมสนับสนุน  
เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้  

ระดับปฐมวัยหรือการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือวิทยาลัยหรือคณะหรือ
สถาบัน 

X 5 

ร้อยละ 90 
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 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบัน (เฉพาะอุดมศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๓๗ 
 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (เฉพาะอุดมศึกษา) (จ านวน 29 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เกณฑ์พิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี 
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ตัวบ่งช้ีที่ 2.๒ ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) 
 

ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 
ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วน
ร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม 
 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ที่สร้างหรือ
มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม 

1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตร
ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ  
 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุก
หลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 

1.๕ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน  
 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

1.๖ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการ
ต่อต้านคอรัปชั่น 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการ
แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
๒.๑ ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.)  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนของคณะและ            
หน่วยงานวิจัย 

๒.๒ ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์
วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความ
ต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๒.๓ จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ    
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เกณฑ์พิจารณา 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 

๓.๑ จ านวนชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา    
โดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะและวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา 
โดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะและวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น (ในพ้ืนที่จังหวัด
นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) ที่ได้รับการสืบสาน 
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ในพ้ืนที่
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร)   
ที่ได้รับการสืบสาน  

มาตรฐานที่ ๕ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี) 
     ๕.๑ ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี) 
๕.๑.1  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการ
เผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (TQR) 
และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรด้วยมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ  

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
การเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือ
มาตรฐานการรับรองหลักสูตรด้วยมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

    ๕.๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จ านวน 12 ตัวบ่งชี้) 
พันธกิจด้าน
การเรียนการ
สอน 
 

5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.2.๒  ระบบและกลไกการจัดกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

พันธกิจด้าน
การวิจัย 
 

5.2.3 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.2.4 คะแนนเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือหรืองาน
สร้างสรรคน์วัตกรรมจากภายใน
และภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะ 
วิทยาลัย  และสถาบันวิจัย
และพัฒน 

พันธกิจด้าน
การบริการ
วิชาการ 

5.2.5  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่
สังคมของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เกณฑ์พิจารณา 
พันธกิจด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5.2.6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

พันธกิจด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 
 

5.2.7 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผล 
ลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข   
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ข้อ ๑–๖ ระดับสถาบันของ 
สกอ.)  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.2.8 ผลการบริหารของหน่วยงานตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ตามโครงสร้างในระดับอุดมศึกษา 

๕.2.9  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุก
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.)  

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้เปิด 

การบริหาร
จัดการบุคลากร
และทรัพยากร
การเรียนรู ้

๕.๒.10 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

๕.๒.11  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5.2.12 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุน  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

    ๕.๓ ด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี) 
๕.๓.๑  ระบบกลไกการก ากับติดตามการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะและวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.)  

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

มาตรฐานที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา (จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้) 
๖.๑ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะและวิทยาลัยที่มี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 

๖.๒ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะและวิทยาลัย ที่มี
ความสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

6.3 จ านวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

ร้อยละหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

๖.4 นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะและวิทยาลัย ที่มจีิตสาธารณะ ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีของ
คณะและวิทยาลัย ที่มจีิตสาธารณะ 
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มาตรฐานที่  ๑   ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัย
น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน ที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย    
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) 
1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  

 (ตัวบ่งช้ีที่ 2.๒ ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) 
1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม 
1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 
1.๕ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 
1.๖ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการ

แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ซึ่ง
ครอบคลุม ผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะ
ทางปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้เป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตอย่างครบถ้วนทุกด้าน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
 
สูตรค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตทุกหลักสูตร  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๒ ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) 

(ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณี         การ
ท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละ
ของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้
ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  
 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน    
๑ ปี เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการค านวณ 

 ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี     
ตามสูตร 
 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี
X ๑๐๐ 

 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
 ๒.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี

X ๕ 
 ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
                กรณีจัดการศึกษา 2 ระดับให้แยกประเมินระดับปริญญาตร ีปริญญาโท น ามารวมกันหารสอง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๒ ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) 

(ระดับปริญญาโท)   ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบ                  
ที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถ     
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X ๑๐๐ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา X ๕ 
 ร้อยละ ๔๐ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๑๐ บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
๐.๔๐ บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
๐.๖๐ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๘๐ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  
 ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
หมายเหตุ : ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า      
๓ คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓   ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
สูตรค านวณ  

ค่าร้อยละ = 
 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วม 

ในการสร้างผลงานนวัตกรรม 
 

X ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

                 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วม 

ในการสร้างผลงานนวัตกรรม 
 

X 5 
ร้อยละ ๖๐ 

 
หมายเหตุ 
 1. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิด สร้าง หรือลงมือปฏิบัติ                  
ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม   
 2. นวัตกรรม คือ สิ่งที่ท าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือ
อุปกรณ์ เป็นต้น  
 ๓. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถนับได้
ตั้งแต ่ ปีแรกท่ีเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้าย  
 ๔. การนับผลงาน จะต้องเป็นผลงานที่น าเสนอผ่านคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย                   
หรือเวทีระดับมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น Open House งานสหกิจศึกษา งานบริการวิชาการ เป็นต้น 
  5. ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปให้ประเมินการเป็นนวัตกรรมโดยคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย 
  6. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายความว่า นักศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔     ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรทีมี่คุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 มหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท่ีแปลกใหม่และมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก  
เกณฑ์การประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนน เต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 
 
สูตรค านวณ 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 

X ๑๐๐ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนของหลักสูตรที่มีการก าหนดมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ  

X ๕ 
 ร้อยละ ๒๐  

 
หมายเหตุ 
 1. การประเมินคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ ประเมินจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด           
เฉพาะหลักสูตรก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  
 2. การประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการต้องมีเครื่องมือ       
ในการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3. แบบสอบถามให้คณะและวิทยาลัยประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 4. ให้คณะและวิทยาลัยรวบรวมส่งข้อมูลมายัง กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ก่อน
ประเมินโดยไม่ต้องรอผลการประเมิน) 
               5. นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาท่ีขอยื่นเอกสารขอส าเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ 

 6 . โดยให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.๕   ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
ควบคู่ ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ส าหรับการเรียนรู้   ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
สาระวิชาก็มีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษ  ที่ ๒๑ ปัจจุบัน
การเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักศึกษาโดยมีอาจารย์   เป็นผู้แนะน าและ
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินความก้าวหน้า  ของการเรียนรู้ของตนเองได้ 
เกณฑ์การประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 
สูตรค านวณ 

ค่าร้อยละ  =  

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

X ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนของหลักสูตรที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างครบถ้วน 
 

คะแนนที่ได้  =  
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างครบถ้วน X ๕ 
 ร้อยละ ๘๐ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.๖   ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้อง
กับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีการแสดงออกในการต่อต้าน
คอรัปชั่นอย่างชัดเจน กล้าที่จะประพฤติตน และแนะน าให้ผู้อ่ืนปฎิบัติตนในทางที่ถูกต้องเหมาะสมตามที่
สังคมต้องการ โดยทุกหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านการต่อต้านคอรัปชันสอดแทรกในรายวิชาให้แก่
นักศึกษา 
ก าหนดเงื่อนไข 
  ๑. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความกล้าแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น  อย่างชัดเจน 
หมายถึง นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในระดับคณะและวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ต่อไปนี้ 
   ๑.๑ กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น  
   ๑.๒ กิจกรรมบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนมไม่โกง 
  ๒. ทุกหลักสูตรบูรณาการความรู้ด้านการต่อต้านคอรัปชันสอดแทรกในรายวิชาให้แก่
นักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความกล้าแสดงออก ในการต่อต้านคอรัปชั่น
อย่างชัดเจน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรค านวณ 

ค่าร้อยละ =  

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่
สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 

X ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนของหลักสูตรทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่

สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น X ๕ 
 ร้อยละ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ 
 มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนโดยการจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โครงการต่อต้าน
คอรัปชั่น) เป็นต้น 
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มาตรฐานที่  ๒   ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม   

 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่ง ของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธ
กิจด้านนี้  อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ ๑) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัยมีระบบ
และกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วม
ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ      
ของมหาวิทยาลัย ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๒.๑ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
๒.๒ ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือ

ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๒.๓ จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย            

ได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขัน
ของประเทศ ผลงานวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือ Scopus ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม      
ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์    
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
 
เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการ  
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในทุกคณะและวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
สูตรการค านวณ   
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ            

วิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

จ านวนคณะ  วิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.2  ร้อยละของผลงานวิจัย/  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของ
สังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะเป็นกลไกส าคัญส่วนหนึ่งของสังคม
ต่อการขับเคลื่อน ทั้งด้านการผลิตก าลังคนการสร้างงานวิจัยค้นคว้าการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ      
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ โดยผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือ
ยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 50 
 
สูตรการค านวณ   
           1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

ค่าร้อยละ =  

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ หรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของ

สังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
X ๑๐๐ 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความ

ต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงตอนกลาง 

X ๕ 

 ร้อยละ ๕๐ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.3  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ ๑๕ 
 
สูตรการค านวณ   
       1. ค านวณค่าร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่เกิดจากเครือข่าย       
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
 

ค่าร้อยละ =  

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่เกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือ

ต่างประเทศ 
X ๑๐๐ 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งใน

หรือต่างประเทศ 
X ๕ 

 ร้อยละ ๑๕ 
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มาตรฐานที่  ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย               
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้าน               
ที่มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น         
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา         
ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม     
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัย ยังได้รั บประโยชน์     
ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการ 
บูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่ง  ทางวิชาการ
ของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้
ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๓.๑ จ านวนชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา โดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะและ

วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑  จ านวนชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา โดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะและ
วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบาย  
 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการ
บริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์  ของการบริการวิชาการน าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 จ านวนชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะและวิทยาลัย            
ซึ่งมีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ เข้มแข็ง 
ต่อเนื่อง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
1 ชุมชน ๒ ชุมชน ๓ ชุมชน ๔ ชุมชน มากกว่าหรือเท่ากับ 

๕ ชุมชน 
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มาตรฐานที่  ๔  ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยมีจุดเน้นเฉพาะตามปรัชญา และธรรมชาติของมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการเข้ากับ   
พันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๔.๑ จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และ

สกลนคร) ที่ได้รับการสืบสาน อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑  
  

จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และ
สกลนคร) ที่ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบาย  
 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน    
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร)
การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่างเหมาะสมตามศักยภาพและอัต
ลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทีมหาวิทยาลัยด าเนินการ (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร 
และสกลนคร) ที่ได้รับการสืบสาน หรือ การอนุรักษ์ หรือ การเผยแพร่ หรือ การศึกษาเรียนรู้ หรือ การ
วิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ การต่อยอดมูลค่าเพ่ิม หรือ การสร้างมูลค่าเพ่ิม ฯลฯ อย่างน้อย ๓ ปี
ต่อเนื่อง มีจ านวนศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า  ๕ ท้องถิ่น = ๕ คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

จ านวน ๑ 

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน ๒ 

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน ๓ 

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน ๔ 

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 

๕ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
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มาตรฐานที่  ๕   ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่             
ในการก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการ      
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหาร       
การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๑5 ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๕  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี) 
๕.๑ ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 
๕.๑.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และ 
หรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

๕.๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี) 
พันธกิจด้าน
การเรียนการ
สอน 
 

5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
5.2.๒ ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

พันธกิจด้าน
การวิจัย 

5.2.3 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย    
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
5.2.4 คะแนนเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม       
ของมหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

พันธกิจด้าน
การบริการ
วิชาการ 

5.2.5 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

พันธกิจด้าน
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5.2.6 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
พันธกิจด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.2.7 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข   
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ข้อ ๑–๖ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
5.2.8 ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
5.2.9 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

การบริหาร
จัดการ
บุคลากรและ
ทรัพยากรการ
เรียนรู้ 

๕.๒.10 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
๕.๒.11 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 
5.2.12 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุน 

๕.๓ ด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี) 
๕.๓.๑ ระบบกลไกการก ากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะและวิทยาลัย 

หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย  
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๕๙ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  5.๑.1  
  

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรด้วยมาตรฐานระดับชาติหรือ
นานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 มหาวิทยาลัยต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด เพ่ือยืนยัน           
ว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) เพ่ือให้สาธารณชน
รับรู้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาก าหนด อีกท้ังเป็นเครื่องมือ
ให้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้   
อย่างสม่ าเสมอและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ ๕๐ 
 
สูตรการค านวณ   
       1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ ตามสูตร 
 
 

ค่าร้อยละ = 

 
 
 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                    

พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด 
 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      

พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรมมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

X ๕ 

 ร้อยละ ๕๐ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๖๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒.๑ 
  

ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
 (ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ระดับสถาบันของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา            
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา          แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียม       ความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา            
ในสถาบัน 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑         

จากคะแนนเต็ม ๕ 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล           เพ่ือ

ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 หน้า ๑๖๑ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒.๒ 
  

 

ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ระดับสถาบันของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็นกิจกรรม  ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
      - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
      - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
      - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
      - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
      - กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.2.3 
  

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพ     
โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย จาก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัยการสนับ        
สนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม       
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ถูกต้องทันสมัย
และ   เป็นปัจจุบัน 
 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้  
  ๒.๑ ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  ๒.๒ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
  ๒.๓ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  ๒.๔ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของงบด าเนินงานประจ าปี 
เพ่ือเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
 ๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยด้านศักยภาพการท าวิจัย มีการสร้างขวัญ
ก าลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมดีเด่น 
 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม  ที่น าไปใช้ประโยชน์และในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวได้มีการด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด  
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เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.2.4 
  

คะแนนเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม        
ของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
   
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม                    
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
ต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคห์รือนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนั้นเงินทุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอก ยังเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
 
เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันของทุกคณะ วิทยาลัย และสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 
สูตรการค านวณ 
 

ค่าเฉลี่ย  = 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ของคณะและวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 จ านวนคณะและวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวช้ีวัดที่  ๕.๒.5 
  

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย       
ควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการ ที่
มหาวิทยาลัยจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม       
อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมี       
ความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนด        
ในข้อ ๑ 

 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐาน                ที่
ปรากฏชัดเจน 

 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ 

องค์การเป้าหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน      

ตามข้อ ๒ โดยมีจ านวนอาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมด           
ของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒.6 
  

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม   
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ                     

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 
เกณฑ์การประเมิน 
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ - ๗ ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒.7  
  

ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข   
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ข้อ ๑ – ๖ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ    
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในการด าเนิน   
พันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ           
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน 
ความเสี่ยง การจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม    
พันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์              ของ
มหาวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 ๒. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะและวิทยาลัย ด าเนินการตามกลยุทธ์ทาง
การเงินโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขันและน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะและวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 ๓. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักทางวิชาการและประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา และมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลที่ เป็ นผลเกิดจาก            
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ โดยก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคณะและวิทยาลัย ด าเนินการวิเคราะห์ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน     
การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และความเป็นเลิศ    
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งในระดับคณะและวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมี
ระบบและกลไกในการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน 
 ๕. มีการก ากับติดตามให้ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงาน     
ตามระบบการจัดการความรู้ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ  
 ๖. มีการประกาศแผนด้านบุคลากรอย่างชัดเจนประกอบด้วย แผนการบริหารบุคลากร     
สายวิชาการ แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน และมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ   
๓ - ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒.8 
  

ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัยและหน่วยนงานสนับสนุนจะสามารถสะท้อนได้ว่า       
ในแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตามส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร
ของแต่ละคณะและวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ และการ
บริหารจัดการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   
  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง         
ในระดับอุดมศึกษา 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง 

ในระดับอุดมศึกษา 
 

จ านวนหน่วยงานตามโครงสร้างในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  :  ต้องเป็นคะแนนที่ผ่านการประเมินจากทุกหน่วยงานโดยคณะกรรมการ 
  หน่วยงานในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด ดังนี้ 
  1. ส านักงานอธิการบดี 
   1.1 กองกลาง 
   1.2 กองนโยบายและแผนงาน 
   1.3 กองพัฒนานักศึกษา 
   1.4 กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  2. สถาบันภาษา 
  3. ส านักวิทยบริการ 
  4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.2.9  
  

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนครพนมนั้น ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพ    
ของบัณฑิตในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ    
ให้เปิด 
   
สูตรการค านวณ  
 

คะแนนที่ได้  = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
 
หมายเหตุ :   
 ๑. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 ๒. หลักสูตรที่ใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยผ่านมติสภา ไม่ต้องน ามาค านวณ        
(ท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 
 ๓. หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการและผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วไม่ต้องน ามา
ค านวณทั้งตัวตั้งและตัวหาร แต่ต้องรายงานผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบทุกๆ ๖ เดือน  
 4. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด คือ หลักสูตรทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดและ
ต้องได้รับการประเมิน โดยจะมีการรับนักศึกษาหรือไม่ก็ตาม 
 5. หลักสูตรที่ขึ้น TQR แล้วไมน่ ามาเป็นตัวหาร 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒.10 
  

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมี
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน                  
ระหว่าง ๐ – ๕ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ   

ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ  = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 

 
     ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญอก 

X 5 
ร้อยละ 20 

 
หมายเหตุ : 

 ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์       
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณีท่ี
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ            การ
อุดมศึกษา 
 ๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ     
ลาศึกษาต่อในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ๓. อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒.11 
 

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนครพนมท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ       
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ด ารงต าแหน่ง          
ทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษาที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ค่าร้อยละ  = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษา 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

X 100  
           จ านวนอาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 

 
      ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษา    

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

X 5  
ร้อยละ 60 

 
หมายเหตุ : 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าที่สอนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒.12  
  

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการ บริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอน     
ที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็น
ของผู้เรียน นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอมูลเชิงประจักษ์  
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน      
ที่ก าหนด  
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้     
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจน         
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
 5. มีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม         
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ บุคลากร           
สายสนับสนุน  
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา 
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   
๓ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๓.๑ 
  

ระบบกลไกการก ากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
คณะและวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
   
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินงานตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม        
การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพให้เป็น ไปตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ท าหน้าที่การก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบ
และกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ ให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย   
ปีละ ๒ ครั้ง 
 ๓. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ์ เ พ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย 
 ๔. น าผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๕. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตร           
การด าเนินงานของคณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
   
เกณฑ์การประเมิน 
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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มาตรฐานที่  ๖   ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
อัตลักษณ์ :  “รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ” 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๖.๑ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะและวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสื่อสาร         

ภาษาอังกฤษ 
6.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะและวิทยาลัย ที่มีความสามารถใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศในการท างาน 
๖.3 จ านวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
6.4 นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะและวิทยาลัย ที่มจีิตสาธารณะ 
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ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะและวิทยาลัย ที่มีความสามารถในการสื่อสาร         
ภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการและผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความสามารถสื่อสารภาษาาษาอังกฤษ  
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีความสามารถ  ในการพูดคุยสื่อสารได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มหาวิทยาลัยมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ๒. มหาวิทยาลัยมีโครงการและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
 ๓. มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
 ๔. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวดหรือแข่งขัน หรือแสดง หรือน านักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก  ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 ๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ มีการน าผลการประเมิน    
ไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ๖. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร    
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ด าเนินการได้ 
๑ – ๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๖ ข้อ 

เฉพาะข้อ ๑ – ๕ 
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ตัวบ่งช้ี  ๖.2  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะและวิทยาลัยที่ มีความสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการและผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน หรือ application เป็นอย่างดี และสามารถค้นคว้า   
ผ่านฐานข้อมูลหลักได้ 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มหาวิทยาลัยมีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ในการท างาน 
 ๒. มหาวิทยาลัยมีโครงการและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
 ๓. มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
 ๔. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน หรือแสดง หรือน านักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก  ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน 
 ๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ มีการน าผลการประเมิน    
ไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ๖. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านทักษะการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ด าเนินการได้ 
๑ – ๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๖ ข้อ 

เฉพาะข้อ ๑ – ๕ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๖.3   จ านวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม คือ “รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ” เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ในระดับหลักสูตรจึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษามีความรอบรู้ภาษา  
 
เกณฑ์การประเมิน 
   
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็น
ภาษาอังกฤษ  (ไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐  
 
สูตรการค านวณ 
 

ค่าร้อยละ = 

 จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีอย่างน้อย ๑ 
รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ (ไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) 

 

x ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด  
 
 

คะแนนที่ได้  = 

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รวมวิชา

ภาษาอังกฤษ) X 5 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๖.4   นักศึกษาทุกช้ันปขีองคณะและวิทยาลัย ที่มีจิตสาธารณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีจิตสาธารณะ โดยมีความรู้สึกมองเห็นถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติร่วม
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่สังคมของเราร่วมกับผู้อ่ืน เป็นน้ าใจของคนที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกันในสังคมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลใดๆ ตอบแทนนั่นเอง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนครั้งที่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
คนละ ๓ ครั้งต่อปีการศึกษา  
 
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก คนละ ๓ ครั้งต่อปี
การศึกษา ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๑๐๐  
 
สูตรการค านวณ 
 

ค่าร้อยละ = 

 จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกคนละ ๓ ครั้งต่อปีการศึกษา 

x ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
 

คะแนนที่ได้  = 

 
 

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกคนละ ๓ ครั้งต่อปีการศึกษา X 5 

 ร้อยละ ๑๐๐ 
   
 
หมายเหตุ หลักฐาน logbook 
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 ระบบการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวทิยาลัยในภาพรวม 
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
๑. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานและทุกระดบัการศึกษา  

๖ มาตรฐาน (จ าแนกตามหน่วยงานวิชาการ ๑5  หน่วยงาน โรงเรียนสาธิต  และหน่วยงานสนับสนุน ๑ กลุ่ม) (๑) 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8 คณะ/วิทยาลัย คณะที่มีหลักสูตรอุดมศึกษา+
อาชีวศึกษา 4 คณะ/วิทยาลัย 

วิทยาลัย 
2 วิทยาลัย 

โรงเรียนสาธิต 
๑ โรงเรียน 

หน่วยงานสนับสนุน 
๑ กลุ่ม (6) 

มาตรฐาน 
(5 มาตรฐานอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2561 +  
๑ มาตรฐานเพิ่มเติม) 

ระดับอุดมศึกษา 
(2) 

ระดับอุดมศึกษา 
 

ระดบัอาชีวศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา 
(3) 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
(4) 

ระดับปฐมวัย
(5) 

สนับสนุนวิชาการ 
๒๐ หน่วยงาน 

สนับสนุนทั่วไป 
 ๑1 หน่วยงาน 

๖ มาตรฐาน ๖ มาตรฐาน 4 มาตรฐาน 4 มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 

31 ตัวบ่งชี้ 2๙ ตัวบ่งชี้ 25 ตัวบ่งชี้ 25 ตัวบ่งชี้ ๑๗ ตัวบ่งชี้ 1๘ ตัวบ่งชี้ จ านวนตัวบ่งชี้
ขึ้นอยู่กับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

จ านวนตัวบ่งชี้
ขึ้นอยู่กับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

1. ผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษา 3๐ หลักสูตร 
(6 ตัวบ่งชี)้ 

9 หลักสูตร 2๓ หลักสูตร
(สาขาวิชา) 

10 หลักสูตร 
(สาขาวิชา) 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร    
 

2. ผลลัพธ์การวิจัยหรือ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 

 
(3 ตัวบ่งชี)้ 

       
 

3. ผลลัพธ์การบริการ
วิชาการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
(2 ตัวบ่งชี)้ 

         
 

4. ผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

 
(1 ตัวบ่งชี)้ 

       
 

5. กระบวนการบรหิารจัดการ  
(16 ตัวบ่งชี)้ 

      
๒๐ หน่วยงาน 

  
๗ หน่วยงาน 

6. อัตลักษณ์ของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

 
(3 ตัวบ่งชี)้ 

       

ผลรวม 
คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยระดับอาชีวศึกษา 

คะแนนคุณภาพ
ขั้นพื้นฐาน 

คะแนนคุณภาพ
ปฐมวัย 

คะแนนเฉลี่ยหน่วยงาน 
สนับสนุนวิชาการ 

คะแนนเฉลี่ยหน่วยงาน 
สนับสนุนทั่วไป 

คะแนนเฉลี่ย  
8 คณะ/วิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย  
๔ คณะ/วิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย  
๒ วิทยาลัย 

คะแนนเฉลี่ย 
โรงเรียนสาธิต 

คะแนนเฉลี่ย 
หน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด 
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 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นการด าเนินการทุกหน่วยงานทุก
ระดับการศึกษา ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย โดยจ าแนกเป็นหน่วยงานวิชาการจ านวน 15 หน่วยงาน
โรง เรี ยนสาธิต  และหน่ วยงานสนับสนุน  เมื่ อจ าแนกตามระดับการศึ กษาคื อ  หน่ วยงาน                                  
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี 8 หน่วยงาน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษามี 4 
หน่วยงาน จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 2 หน่วยงาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 หน่วยงาน และ  
หน่วยงานสนับสนุน ๑ หน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์การประเมินจ านวน 6 มาตรฐาน  

 การด าเนินงานของทุกหน่วยงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนั้นทุกหน่วยงาน ทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่หน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนที่แยกเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป และแต่ละระดับการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยนครพนมมีการประเมินคุณภาพเป็นประจ าปีทุกปี 
และระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากการรวบรวมประเด็นการประเมินของแต่ละ
หน่วยงาน แต่ละระดับการศึกษา มาวิ เคราะห์ เ พ่ือประมวลผลเป็นผลการประเมินภาพรวม                 
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ าแนกเป็น 4 ประเด็นดังนี ้
 

 
ประเด็นที่ 1. คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 
 

    เกณฑ์การประเมิน 
 

 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของทุกหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม  
 จ านวนน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนม  

 

 
ประเด็นที่ 2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานอุดมศึกษา 5 ด้านของทุกหน่วยงาน 
      

ระดับอุดม  
(๑) 

ระดับอาชีว 
(๒) 

ระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (๓) 

ระดับปฐมวัย 
(๔) 

คะแนนรวม 
ระดับมหาวิทยาลัย 

๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้  
๑.๑.1+๑.๑.2+
๑.๑.๓+๑.๑.๔+
๑.๑.๕+๑.๑.๖/๖ 

ตัวบ่งชี้  
1.1.1+1.1.3 
+1.2.๒+/๓ 

ตัวบ่งชี้  
๑+๒+๓+

๔+5+6+7+8+
9+10+11/ 

11 

ตัวบ่งชี้ 
1.1+1.2+1.
3+1.4+1.5/

5 

คะแนนเฉลี่ยระดบัอุดมศึกษา+
ระดับอาชีวศึกษา+ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน+ระดบั
ปฐมวัย/4 

จ านวน 25 ตัวบ่งช้ี 
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ระดับอุดม  
(๑) 

ระดับอาชีว (๒) ระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (๓) 

ระดับ
ปฐมวัย 

(๔) 

คะแนนรวม 
ระดับมหาวิทยาลัย 

๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้
2.1+2.2+2.3

/๓ 

ตัวบ่งชี้ 
๓.๒.๑+๓.๒.๒ 

+๔.๓.๒/3 

ตัวบ่งชี้ 
4.3 

ตัวบ่งชี้ 
2.7 

คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา+
ระดับอาชีวศึกษา+ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน+ระดับปฐมวัย/4 

จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ+เอกลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ 
3.1 

ตัวบ่งชี้ 
๓.๑.๒+๓.๑.๓/

๒ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้ 
2.8 

คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา+
ระดับอาชีวศึกษา+ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน+ระดับปฐมวัย / 4 
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ตัวบ่งชี้ 1.3.2 ตัวบ่งชี้ 1.1.2 ตัวบ่งชี้ 

2.1 
คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา+

ระดับอาชีวศึกษา+ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน+ระดับปฐมวัย / 4 

จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
 

ระดับอุดม  
(๑) 

ระดับอาชีว (๒) ระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (๓) 

ระดับ
ปฐมวัย 

(๔) 

ระดับ
สนับสนุน 

(5) 

คะแนนรวม 
ระดับ

มหาวิทยาลัย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน 

 มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.๑.๑+
5.1.2+5.2.1+5.2.
2+5.2.3+5.2.4+5
.2.5+5.2.6+5.2.7
+5.2.8+5.2.9+5.
2.10+2.11+5.2.
12+5.3.1/๑5 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑.๒+
๑.๒.๑+๑.๓.๑+
๒.๑.๑+2.1.2+
๒.๒.๑+๒.๓.๑+
๒.๓.๒+๒.๓.๓+
๒.๓.๔+๒.๔.๑+
๒.๔.๒+๓.๑.๑ 

/๑๓ 

ตัวบ่งชี้ 
2.1+2.2+2
.3+2.4+2.
5+2.6+2.7

/7 

ตัวบ่งชี้ 
2.1+2.8

/2 

ตัวบ่งชี้ 
1.1+1.2 
+1.3+1.4 
+1.5/5 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับอุดมศึกษา+

ระดับ
อาชีวศึกษา+

ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน+ระดับ

ปฐมวัย+
หน่วยงาน

สนับสนุน/5 
จ านวน 42 ตัวบ่งช้ี 

 
เกณฑ์การประเมิน 
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 คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา+ระดับอาชีวศึกษา+ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน+ระดับ

ปฐมวัย+หน่วยงานสนับสนุน 
 

 5  
  

ประเด็นที่ 3 คะแนนเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของทุกระดับ 

ระดับอุดม 
(๑) 

ระดับอาชีว 
(๒) 

ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (๓) 

ระดับปฐมวัย 
(๔) 

คะแนนรวม 
ระดับมหาวิทยาลัย 

๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน 
มาตรฐานที่ ๖  ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

ตัวบ่งชี้  
๖.๑+๖.๒+

๖.๓ /๓ 

ตัวบ่งชี้  
๔.๑.๑+
๔.๓.๑/๒ 

ตัวบ่งชี้  
4.1 

ตัวบ่งชี้  
4.1 

คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา+
ระดับอาชีวศึกษา+ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/4 

จ านวน 7 ตัวบ่งช้ี 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา+ระดับอาชีวศึกษา+ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน+ระดับปฐมวัย  
 4  

  

ประเด็นที่ 4 คะแนนเฉลี่ยตามเอกลักษณ์และความเป็นเลิศของทุกระดับ 
 

ระดับอุดม  
(๑) 

ระดับอาชีว 
(๒) 

ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (๓) 

ระดับปฐมวัย 
(๔) 

คะแนนรวม 
ระดับมหาวิทยาลัย 

๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน 
มาตรฐานที่ 3  ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้  
3.1 

ตัวบ่งชี้  
๔.๒.๑ 

 

ตัวบ่งชี้  
4.3 

ตัวบ่งชี้  
2.8 

คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา+ระดับ
อาชีวศึกษา+ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน+ระดับปฐมวัย/4 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยระดับอุดมศึกษา+ระดับอาชีวศึกษา+ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน+ระดับปฐมวัย  
 4  
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 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๖ องค์ประกอบ 
ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่  ๑  การก ากับมาตรฐาน 
  องค์ประกอบที่  ๒  บัณฑิต 
  องค์ประกอบที่  ๓  นักศึกษา 
  องค์ประกอบที่  ๔  อาจารย์ 
  องค์ประกอบที่  ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่  ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี ๑ ตัว
บ่งชี้ จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่า
หลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่าน  
ทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร         
ในองค์ประกอบที ่๒ – ๖  ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย  =   
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ ๑๓ ตัวบ่งชี้  

13  

 
ผลการประเมิน 

 

ผ่านองค์ประกอบท่ี ๑ 

 

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 
๑ 

ประเมินองค์ประกอบท่ี ๒ – ๖ 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ ๒ – ๖ 

คะแนนระดับหลักสูตร = ๐ 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐    หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐.๐๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ
คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ น้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 

 
 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คณะ
และสถาบัน ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๒ ถึงองค์ประกอบที่ ๖ ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการ
พัฒนาของหลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ ผลลัพธ์ และ
รายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใน
องค์ประกอบที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๖ เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรต่อไป       แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางการวิเคราะห์์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพน้อย 
ระดับคุณภาพปานกลาง 
ระดับคุณภาพด ี
ระดับคุณภาพดีมาก 

๑  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ ๒
 –

 ๖
 

๒ - - ๒.๑, ๒.๒   
๓ ๓ ๓.๑, ๓.๒, 

๓.๓ 
- -   

๔ ๓ ๔.๑, ๔.๒, 
๔.๓ 

- -   

๕ ๔ ๕.๑ ๕.๒, ๕.๓, 
๕.๔ 

-   

๖ ๑ - ๖.๑ -   
รวม ๑๓ ๗ ๔ ๒   

ผลการประเมิน      

หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ และ ๔.๓ เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า 
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 ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๒ ถึง 
องค์ประกอบท่ี ๖ 
 
จุดเด่น 
๑. 
๒. 
โอกาสในการพัฒนา 
๑. 
2. 

 
 ๒.์์ระดับคณะหรือวิทยาลัย 
  การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะหรือวิทยาลัย          
ใน ๔ พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะหรือวิทยาลัยด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละ   
พันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหาร
คณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย 

มาตร 
ฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐ – ๑.๕๐ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น
การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
การด าเนนิงานระดบัพอใช ้
การด าเนนิงานระดับด ี
การด าเนนิงานระดับดีมาก 

๑ 6 - - 1.1,1.21.3 
1.4,1.5,1.6 

  

๒ 3   2.1,2.22.3   
๓ 1   3.1   
๔ 1   4.1   
๕ 15 5.2.3 

5.2.5 
5.2.11,5.2.12 

5.2.1,5.2.2 
5.2.4,5.2.6 
5.2.7,5.2.8 

5.2.13,5.3.1 

5.1.1 5.2.9 
5.2.10 

  

6 4  6.1,6.2 6.3,6.4   
รวม 30 4 10 16   

ผลการประเมิน   
 *ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ
ด้วยตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี ๖ 
 
จุดเด่น 
๑. 
๒. 
โอกาสในการพัฒนา 
๑. 
2. 

 
๓. ์ระดับสนับสนุนการเรียนการสอน 
 การประเมินระดับสนับสนุนโดยแยกออกเป็นสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนทั่วไป            
จะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามพันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานด้วย 
โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาดังตาราง
ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้  
คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐ – ๑.๕๐ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น
การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
การด าเนนิงานระดบัพอใช ้
การด าเนนิงานระดับด ี
การด าเนนิงานระดับดีมาก 

๑ 5 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5   
๒     
๓     
รวม  5   
ผลการประเมิน    

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๑ - องค์ประกอบท่ี 3 
 
จุดเด่น 
๑. 
๒. 
โอกาสในการพัฒนา 
๑. 
2. 
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4.์ระดับสถาบัน์(เฉพาะอุดมศึกษา) 

 การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน  5 พันธกิจ  
ของมหาวิทยาลัยนครพนม และอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และความเป็นเลิศ โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละ
พันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหาร
สถาบันได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

มาตร 
ฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐ – ๑.๕๐ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ 

การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น
การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 
การด าเนนิงานระดบัพอใช ้
การด าเนนิงานระดับด ี
การด าเนนิงานระดับดีมาก 

๑ 6 - - 1.1,1.21.3,1
.41.5,1.6 

  

๒ 3 - - 2.1,2.2,2.3   
๓ 1 - - 3.1   
๔ 1 - - 4.1   
๕ 14 5.2.10 

5.2.11, 
5.2.1,5.2.2,5.2.3 

5.2.5,5.2.6 
5.2.7, 5.2.12 

5.3.1 

5.1.1 5.2.4 
5.2.8,5.2.9  

  

6 4  6.1,6.2 6.3,6.4   
รวม 29 2 10 17   

ผลการประเมิน   
 
 สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบ
ด้วยตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
จุดเด่น 

๑. 
๒. 
โอกาสในการพัฒนา 
๑. 
2. 
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5. ระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม  

 การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันทั้งหมด         
ของหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยนครพนมตาม 5 พันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม และ      
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และความเป็นเลิศ โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน 
นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบัน    
ได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง์1 สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน อุดมศึกษา อาชีวศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย สนับสนุน รวม 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
รวม A B C D E F 

ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยนครพนม์F=(A+B+C+D+E/5)  
 
 

 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
 

จุดเด่น 

๑. 
๒. 
โอกาสในการพัฒนา 
๑. 
2. 
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 ภาคผนวก 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถาม 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยนครพนม 

******************************************* 
ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
๑. ท่านสามารถติดต่อสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้         
๒. ท่านสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในการประมวลวเิคราะห์จดัเก็บ ข้อมูล และน าเสนองานได ้   
๓. ท่านสามารถใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้อง   
๔. ท่านเชื่อว่าจะล้าหลังถ้าหยุดการเรยีนรู้พัฒนาการใหม่ๆ    
๕. ท่านเชื่อว่าหนึ่งในเป้าหมายที่ส าคัขของการผลติบัณฑิต คือการพัฒนา ให้ผู้เรยีนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
๖. ท่านเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของศาสตร์ต่างๆ ท าให้ตอ้งมีการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการ 

อยู่เสมอ  
  

๗. ท่านตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะไดร้ับความรู้ใหม่ๆ  อยู่เสมอ   
๘. ท่านสามารถน าความรู้และประสบการณไ์ปใช้ในการพัฒนางานหรือแก้ไขปัขหาในการเรียน/ปฏิบตัิงานได ้    
๙. เมื่อมีโอกาสที่จะได้รับความรูห้รือทักษะที่ส าคขัเพิ่มเติม ท่านจะไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไป    
๑๐. ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้บริการ หน่วยงาน และสังคม    
๑๑. ท่านสามารถสรุปประเด็นความรู้จากประสบการณ์ของตนเองได้   
๑๒. ท่านสามารถถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ให้ผู้อืน่เข้าใจได้    
๑๓. ท่านสามารถจดัสรรเวลาเพือ่การเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แม้ว่าจะยุ่งอยู่กับการเรยีน    
๑๔. ท่านเข้าร่วมการประชุมกลุ่มนักศึกษาเพื่อการเรยีนอยู่เสมอ   
๑๕. ท่านชอบอ่านบทความเข้ารว่มประชุมหรือรับฟังการอภิปรายในประเด็นทางวิชาการ   
๑๖. ท่านสามารถอ่านและสรุปประเด็นส าคขัจากข้อมลู ความรู้ทางวิชาการภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได ้   
๑๗. การสืบค้นสิ่งที่อยากรู้ค าตอบท่ีได้คือรางวลัที่ท่านไดร้ับ ท าให้ท่านอยากเรียนรู้ต่อไป   
๑๘. ท่านสามารถสืบค้นความรูด้้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เอกสาร ต ารา งานวิจัยเพื่อค้นหา
เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 

  

 
 
 



ผู้ประเมิน  อาจารย์  นักศึกษา 
แบบประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 

ค าช้ีแจง แบบประเมินน้ีเป็นการประเมินคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมหาวิทยาลัยนครพนม  
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................................อายุ........................ 
โทรศัพท์.................................................คณะ/วิทยาลัย........................................สาขา.......................... 

ส่วนที่1 ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ โปรดเติมเครื่องหมาย √ ลงที่ช่องต่อไปน้ี 
 
ที่ 
 

 
รายการ 

ใช่ ไม่ใช่ 

1. คุณกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ กล้าลงทุน   

2. คุณสามารถวิเคราะความต้องการ และมองเห็นโอกาสทางการตลาด   

3. คุณมีความคิดเป็นของตัวเอง และแตกต่าง   

4. คุณมีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา โดยไม่ท้อถอย และพร้อมที่จะเริ่มใหม่   

5. ครอบครัวสนับสนุนความคิด และการท างานของคุณ   

6. คุณรู้จักคนหลากหลาย ชอบพบปะผูค้นเพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดี   

7. คุณมองเห็นโอกาสจากสิง่รอบตัวอยู่เสมอ   

8. คุณเป็นคนที่ยอมรับ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง   

9. คุณรู้จักการจัดการทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน   

10. คุณสามารถวางแผนธุรกิจ   

รวม   

ส่วนที่ 2 ลักษณะธุรกิจธุรกิจที่สนใจ โปรดเขียนเครื่องหมาย  √  ลงในข้อที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด 
     1.ด้านการบริการ/การขาย            2.ด้านการท่องเท่ียว                     3.ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 
     4.ด้านศิลปกรรม                    5.ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     6.ด้านการศึกษาเช่น การสอน ฝึกอบรม 
    7.ด้านการเกษตร เช่น พืช ประมง   8.ด้านการบริหารจัดการ เช่น           9.ด้านอุตสาหกรรม เช่น อาหาร สิ่งของ 
                                                         ธุรการ บัญชี ฯลฯ                                ก่อสร้าง ยานยนต์ ปิโตรเคมี พลาสติก 
   10.อื่นๆโปรดระบุ........................................................................................................................... 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ลงช่ือ...........................................ผู้ประเมนิ 
(............................................................) 

___/_______/_____ 
 


