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คำนำ 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำคู ่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขึ ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
มีแนวปฏิบัติในการกำกับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
  ๑) ข้อมูลเบื้องต้นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
  ๒) การประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๓) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
  ๔) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะและสว่นงาน 
  ๕) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 
  ๖) แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ มีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและนำไปสู่การสร้างผลผลติที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง
สังคมและประเทศชาติได้ต่อไป 

 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ 
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สารบัญ 
 

หน้า 

นโยบายคุณภาพด้านการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    ๓  
บทที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    5  
บทที่ ๒ การประกันคุณภาพการศึกษา   10 
บทที่ ๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร   ๑6 
บทที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะและส่วนงาน   ๕1 
บทที่ ๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   ๗2 
บทที่ ๖ แนวทางการวิเคราะห์และสรปุผลการประกันคุณภาพการศึกษา   ๘8 
ภาคผนวก ๑ แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี ้   ๙2 
ภาคผนวก ๒ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ๑๐0 
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นโยบายคุณภาพด้านการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ  
และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา  

เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)” 
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บทที่ ๑  

ข้อมูลเบื้องต้นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

๑. ประวัติความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ มีฐานะ

เป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมาย ว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการ 
และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข  มีวัตถุประสงค์ในการ
วิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา จัดการศึกษาและผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ ่งแวดล้อมการแพทย์ และการ
สาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และ
ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

การจัดโครงสร้างภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แบ่งเป็น ๓ ส่วนงาน ดังนี้  
 สำนักงานราชวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารจัดการกิจการทั่วไปของราชวิทยาลัย จัดทำ

นโยบายและแผนของราชวิทยาลัย ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนกิจการ
ของราชวิทยาลัย และดำเนินการตามที่เลขาธิการราชวิทยาลัยหรือสภาราชวิทยาลัยมอบหมาย 

 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำการวิจัยนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และให้บริการทางวิชาการ 

 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที ่จัดการศึกษาทางด้าน
แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทำการวิจัยและ
สนับสนุนให้ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ให้บริการในการบำบัดรักษาผู้ป่วย 

      
๒. ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณแ์ละ อัตลักษณ์ของบัณฑิต 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
  

ปรัชญา (Philosophy)  
“เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” 

 

พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำ และนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
๒. วิจ ัย สร้างองค์ความรู ้  และนวัตกรรมด้านสุขภาพ ว ิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์  

การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้นำ และขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศและสังคม 

๓. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาค
และไม่เหลื่อมล้ำ 
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๔. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืน ให้เป็นสถาบันที่
เป็นเลิศในระดับสากล 

๕.  สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และ

การบริการทางสุขภาพ” 
 

เอกลักษณ์ของราชวิทยาลัย (Uniqueness) 
“ผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
บนหลักความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ” 

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
“บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน” 
 

ค่านิยม (Values) 
C Commitment  มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน  
H Honesty  ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  
U Unity  สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง  
L Loyalty  มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน  
A  Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ  
   เป็นผู้ให ้ 
B  Benevolence  เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ  
H Happiness  นำพาความสุข พอเพียง พอใจ  
O  Opportunity  แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลา แสวงหาจังหวะ  

   ในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง  
R Research Excellence & Innovation  สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้าง

นวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม  
N  Networking  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับ

สากล 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มี ๑๐ ประการดังนี้ 
๑. ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง 
๒. วิ่งเข้าหางาน ทำงานเพื่องาน ไม่เลี่ยงงาน 
๓. เปิดใจกว้างรับฟังและเข้าใจความคิดเห็นผู้อ่ืน และเข้าใจความเห็นคนอ่ืนก่อนคิดและตัดสินใจ

ด้วยความเห็นตัวเอง 
๔. มีความเพียรและความมุ่งมั่น เพื่อความสำเร็จของงานโดยรวม 
๕. เปิดรับวิทยาการ และศาสตร์ความรู้อ่ืนๆ ด้วยแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เป็นลำดับขั้น 
๖. กตัญญูกตเวที อ่อนน้อมถ่อมตน 
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๗. มีจิตเมตตา กรุณา และมีศีลธรรมจริยธรรมของวิชาชีพ 
๘. มีวินัย 
๙. มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม 
๑๐. ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง 

 

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนราชวิทยาลัย 

ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และความเป็น

มนุษย์ (Producing graduates with excellent academic, research, and human beings)  
เป้าประสงค์  
๑.  เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 

ทั ้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่งแวดล้อม  ที ่เป็น
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษา (ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัย และวิชาชีพ (competency based 
education and transformative learning) ที่เป็นสหสาขา 

๒. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นผู ้นำ สามารถกำกับตนเอง ทั ้งด้านความรู ้ คุณธรรม 
จริยธรรม การพัฒนาตนเอง และนำการเปลี่ยนแปลง ทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อส่วนรวม สังคม
และตนเอง 

๓.  เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสำนึกในการเป็นผู้ให้ มีความผูกพัน และจงรักภักดีต่อสถาบัน
และประเทศชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ที ่ม ีศักยภาพสร้างการเปลี ่ยนแปลง 
(Transformative Research & Innovation)  

เป้าประสงค์ 
๑.  เพื่อให้เกิดผลงานวิจัย ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประเทศ (To produce research 

that responds to national health problems)  
๒.  เพื่อให้มีการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย (To create innovation from research)  
๓.  เพื่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม และแพร่หลายเพื่อ

สร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน(To bring research results into practice andentrepreneurship 
to improve the well-being of people)  

๔.  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยสหสาขาในระดับชาติและนานาชาติ (To promote 
multidisciplinary research collaboration at national and international level) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความ
เสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ (Excellent & Inclusive Academic and Professional Service)  

เป้าประสงค์ 
๑.  เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศ ในการให้บริการวิชาการ แก่บุคลากรวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ เพื ่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่งแวดล้อมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และประชาชนทั่วไป 

๒.  เพือ่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาชีพ ในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล แก่
ประชาชนทุกภาคส่วน บนหลักความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และระบบงาน สู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มี
วิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน (Human Resources and Organization Development for High Performance and 
Sustainable Organization) 

เป้าประสงค์ 
๑.  เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
๒.  เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานอย่างครอบคลุม คุ้มค่า โปร่งใส 
๓.  เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพสูง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่านิยมขององค์กร

ร่วมกัน และมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๔.  เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และครอบคลุมระบบงานทุกด้าน 
๕.  เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย สวยงาม และรักษาธรรมชาติ 
๖.  เพื่อให้มีการสืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สีประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
สีประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วยสีส้ม และสีน้ำเงิน 
๑. สีส้ม หมายถึง เทคโนโลยี และวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และให้ความรู้สึกเป็นมิตร 
๒. สีน้ำเงิน หมายถึง องค์ความรู้ และความเป็นมืออาชีพในการให้การรักษาพยาบาล 

ตราสัญลักษณ์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์นายก

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานตราประจำพระองค์ประกอบด้วยอักษรพระนามย่อ “จภ”ภายใต้จุล
มงกุฎสีส้มไล่ระดับจากล่างขึ้นบนพร้อมอักษรสีน้ำเงินคำว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” อยู่ด้านล่างหรือ
ด้านขวาโดยมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และประกาศเผยแพร่ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

       ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
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บทที่ ๒ 
การประกันคุณภาพการศึกษา: นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

๑. กระบวนการและวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย วงจรคุณภาพ ๔ ขั ้นตอน คือ การ

วางแผน (Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอ
แนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  
D = ดำเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ ๑ - 

เดือนที่ ๑๒ ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  
C/S = ดำเนินการประเมินคุณภาพในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  
A = วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยนำข้อเสนอแนะและผล

การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  

วิธีการประกันคุณภาพ กำหนดไว้ดังนี้ 
๑. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษาใหม่ 
๒. เก็บข้อมูลระยะ ๑๒ เดือนตามตัวบ่งชี้ ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ  

ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประจำทุกปี  
๓. เตรียมการประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
๔. นำผลการประเมินมาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
๕. ราชวิทยาลัยนำผลการประเมิน มาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับราชวิทยาลัย  
๖. ราชวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง 

พร้อมนำผลการประเมินเสนอสภาราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาราชวิทยาลัย ในปีการศึกษาถัดไป  
๘. ผู้บริหารราชวิทยาลัยนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพที่ราชวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาราชวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดำเนนิงาน 
แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์  

๙. ส่งรายงานประจำปทีี่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
๑๒๐ วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

ราชวิทยาลัย ต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพทุกปี
การศึกษา โดยราชวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ และส่งผลการประเมินให้ หน่วยงาน
ต้นสังกัด (สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ทราบ ผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร กำหนดไว้ ดังนี้ 

- ผู้ประเมินคุณภาพจำนวนอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับ
การประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอย่างน้อยหนึ่งคนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
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- คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(เดิม) 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษา 
เป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ข้ึนไป 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การ
อาชีวศึกษา ให้เป ็นไปตามที ่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไป ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

(๒) พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้กำหนดรายละเอียดไว้ใน 
       มาตรา 6 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสรา้ง
นวัตกรรม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา 5 

        มาตรา 5 การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ 

    ตนถนัดสามารถตอบสนองต ่อความต ้องการของประเทศและสร ้างขีด     
ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ 

๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
ทักษะที่จำเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ร่วมกัน
แก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

                           ๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื ่อมโยงกับ
การศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษา
อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอด
ชีวิต 

        มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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        การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด 
        มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรา ๖๒เสร็จ
สิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมิน
ดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
        ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งได้ เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือกำลังคน ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป 
        มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนดก็ได้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทำ
หน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 
       มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา ๖๔ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้น
แล้วให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยงาน
ต่างประเทศเป็นผู้ประเมิน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมินต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบในกรณี
ที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง 
สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได้ และให้แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงทราบด้วยให้ถือว่า
การประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
       มาตรา ๖๖ ถ้าผลการประเมินตามมาตรา ๖๕ ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัด
การศึกษาไม่เป ็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั ้นดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด และให้นำความ 
ในมาตรา ๕๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

   (3) กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
   ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
   เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนํา
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้วให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง  ๆที่ต้องการให้มีการ
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ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้ 
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

(4) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปีฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)  
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 

๒๕๕๑ กำหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปีฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) คือ  

 กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ำกว่าปริญญา
ตรีจัดฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจรงิใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

 กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการดำรงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ ่มสาขาวิชา ทั ้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทำวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสอง
ด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้
อาจจำแนกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ ๒ เป็น
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดบับัณฑติศึกษาโดยเฉพาะระดบั
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
และเน้นการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้นำทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ  

(6) มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ประกาศในราชกิจนุเบกษา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๕ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐาน  ที่ ๒ ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย  และมาตฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ  

 

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
จึงมีมติให้ออกประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกัน
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คุณภาพการศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พ .ศ. ๒๕๖๑ และ มีมติให้ปรับแก้ไข ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

 
 กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  (๑) จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในทุกหน่วยงานภายใน       ราช
วิทยาลัย โดยเน้นหลักของการควบคุม ตรวจสอบประเมินและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีความ
สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(เดิม) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

   (๒) กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับราชวิทยาลัย ระดับส่วนงาน
ทางด้านการศึกษา ระดับคณะ ระดับหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่วางแนวปฏิบัติ และติดตามดูแลกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ การศึกษาของส่วนงาน ตลอดจนประสานงานกับส่วนงานภายในราชวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกำหนด และรายงานให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของราช
วิทยาลัย ทราบอย่างสม่ำเสมอ 

   (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนส่วนงาน/คณะ/หน่วยงานเพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านการประกัน
คุณภาพขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาการปฏิบตัิงานตามภารกิจของแต่ละส่วนงาน/คณะ/หนว่ยงาน รวมทั้ง
การศึกษาวิเคราะห์ และการประเมินตนเอง การติดตามและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการ
ประเมิน 

 
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๑) ให้มีการดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ว่า “จะจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
( Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)” 
  (๒) จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน และใช้
อ้างอิงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  (๓) กำหนดให้มีปัจจัยคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของ
ราชวิทยาลัย เพื่อให้ส่วนงานด้านการศึกษาดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องบรรลุ เพื่อใช้ใน
การควบคุมตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของราชวิทยาลัย 

 
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน  
  (๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในส่วนงาน และให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ ่งของ
กระบวนการจัดการ และการบริหารส่วนงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง มุ ่งสู ่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ยั่งยืน และรองรับการประเมินจากสถาบัน และองค์กรภายนอก 
  (๒) สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีส่วนร่วม  เพื่อ
สร้างความตระหนัก และรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส่วนงาน และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
บุคลากร และนักศึกษา ตามความเหมาะสม 
  (๓) ให้ส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน เพื่อพร้อมรับ
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แต่งตั้ง และให้
รายงานผลการประเมินต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน 
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  (๔) ให้หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจ
กำหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน และจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามพันธกิจ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์การ
ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  (๕) ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรของส่วนงานได้พัฒนาความรู้ความชำนาญ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน เพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการทำงาน นำสู่การสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดี ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของราชวิทยาลัย และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
 
ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา  

 ๑. ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
  ๒. ระดับส่วนงาน  
   ๒.๑ สายวิชาการ    
    ๒.๑.๑ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
    ๒.๑.๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
   ๒.๒ สายสนับสนุนวิชาการ 
    ๒.๒.๑ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
   ทั้งนี้ ให้รวมถึงส่วนงานอ่ืนๆ ที่จะจัดตั้งขึ้นและมีฐานะเทียบเท่า ตามพระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๓. ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
   ๓.๑ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
   ๓.๒ คณะพยาบาลศาสตร์  
   ๓.๓ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

ทั้งนี้ ให้รวมถึงคณะ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่จัดการศึกษา ซึ่งอาจมีชื่อเรียกอย่าง
อ่ืน และให้เลขาธิการแจ้วให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ 
  ๔. ระดับหลักสูตร 
   ๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   ๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 
   ๔.๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 
 ๔.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 
 ๔.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) 
   ๔.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ 
   ๔.๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 
   ๔.๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี 
   ๔.๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

๔.๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี 
   ๔.๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  
   ๔.๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  
   และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการในปีการศึกษานั้น ๆ 
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บทที่ ๓ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ การดำเนินงานและการบริหารงาน
ระดับหลักสูตรถือว่าสำคัญที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร     มีหลักการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศกึษาว่า 
หลักสูตรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอนการ
ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

๒. การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ต้องมีความเชื ่อมโยงกับตัวบ่งชี ้การ
ดำเนินการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๓. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตำแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สำหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพทีเ่น้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะ
ของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคำถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถ
นำไปพิจารณาตามบริบทของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้กำหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
สำหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

๔. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรโดยมีการ
ดำเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
องค์ประกอบการประกัน 

คุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
1.การกำกับมาตรฐาน 

 
1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดยสกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสตูร ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับพ.ศ.๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี   เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2.บัณฑิต 2.1 คณุภาพบณัฑติ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย) 

 2.2 การได้งานทำหรือ
ผลงานวิจัยของผูส้ำเร็จ
การศึกษา 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร ่
3.นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.2 การส่งเสรมิ และ

พัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนว

นักศึกษาปริญญาตร ี
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวทิยานิพนธ์ และการค้นควา้

อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ 
 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

- อัตราการสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจ และผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4.อาจารย์  4.1 การบริหาร และ
พัฒนาอาจารย ์

- การรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสตูร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริม และพัฒนาอาจารย ์

 4.2 คณุภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ทีม่ีตำแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก ท่ี

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI / Scopus ต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสตูร 

 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

๕.หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรขอ้มูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสตูร และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า ในศาสตร์
สาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา  
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องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 5.2 การวางระบบ

ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากำหนดผูส้อน 
- การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำมคอ.๓ และ มคอ.๔ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ในระดับบณัฑิตศึกษา 
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติในระดับปรญิญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตร ี
- การช่วยเหลือกำกับติดตามในการทำวิทยานิพนธ์ และการ

ค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบณัฑิตศึกษา 
  5.3 การประเมินผูเ้รียน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกำกับการประเมินการจดัการเรียนการสอน และประเมิน

หลักสตูร (มคอ.๕ มคอ.๖ มคอ.๗) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

๖.สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

- ระบบดำเนินงานของภาควิชา/ส่วนงาน/ราชวิทยาลัยโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจำหลักสตูรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอ และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดให้การบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร ต้องสอดคล้องและ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนึ่ง หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพดูแลกำกับ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของสภาวิชาชีพด้วย ทั้งนี้ กำหนดให้การบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละระดับ (ตรี โท เอก) ใช้แนวทาง
การประเมิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ดังนี้



19 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารการจัดการหลักสตูรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก 

1. จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตร
ไม่ได้ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

   ไม่น้อยกว่า ๓ คน และเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ 
และประจำหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

   ไม่น้อยกว่า ๓ คน และเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรเกินกว่า ๑ หลักสูตรไมไ่ด้ และประจำ
หลักสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทยีบเท่า หรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนและ 

2) มีผลงานทางวิชาการ ๑ รายการใน ๕ ปี
ย้อนหลัง 

๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทยีบเท่า หรือขั้น
ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีด่ำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และ 

๒)มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน 
๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจยั 

๑) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีด่ำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปและ 

๒)มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจำหลักสตูร 

1) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมต่่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน และ 

2) มีผลงานทางวิชาการ ๑ รายการ ใน ๕ ปี
ย้อนหลัง 

๑) มีคุณวุฒิขั้นตำ่ปรญิญาโทหรือเทียบเทา่  
๒) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน 

๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจยั 

๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์และ 

 ๒) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน ๕ 
ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก 
4. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอน  
อาจารย์ประจำ  
   มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกวา่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

อาจารย์ประจำ  
๑) มีคุณวุฒิขั้นตำ่ปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 

๒) ต้องมีประสบการณด์้านการสอน และ 
๓) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการใน ๕ 

ปีย้อนหลัง 

อาจารย์ประจำ  
๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำ

ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและ 

๒) มีประสบการณด์้านการสอน และ 
๓) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑รายการใน ๕ ปี

ย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ(ถ้ามี) 

มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือคณุวุฒิปรญิญา
ตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์
ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี 
ทั้งนี ้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

อาจารย์พิเศษ(ถ้ามี) 
๑) มีคุณวุฒิขั้นตำ่ปรญิญาโทหรือเทียบเท่าใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 

๒) ต้องมีประสบการณด์้านการสอน และ 
3) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 

ปีย้อนหลัง 
4) มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 

โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผูร้ับผดิขอบรายวิชานั้น 

อาจารย์พิเศษ(ถ้ามี) 
๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบ หรือข้ันต่ำปรญิญา

โทหรือเทียบเท่าทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 

๒) ต้องมีประสบการณด์้านการสอน และ 
3) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ  ใน 5 

ปีย้อนหลัง 
4) มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของวิชา โดยมี

อาจารย์ประจำเป็นผู้รบัผิดขอบรายวิชานั้น 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

 ๑) เป็นอาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท่า
และดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมต่่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

๒) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน ๕ 
ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

๑) เป็นอาจารย์ประจำทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นตำ่ปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าและดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไมต่่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ 

๒) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน ๕ ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจยั 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

 กรณีเป็นอาจารย์ประจำ 
๑)ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ัน

ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ 

๒) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน ๕ 
ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย ๑รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

กรณีเป็นอาจารย์ประจำ 
๑)ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ำ

ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าและดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 

๒) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย ๑รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยา 
นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

*  หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการ
เห็นชอบของสภาราชวิทยาลัย และแจ้ง กกอ. 
ทราบ 

กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

*  หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบัหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภา
ราชวิทยาลัย และแจ้ง กกอ. ทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก 
7. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ ์
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

   ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลกัสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผูส้อบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
   ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลกัสูตรและ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธาน
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก 

 กรณี เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
๑) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน

ต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ       

๒) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน ๕ 
ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวจิัย 

กรณี เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
๑) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำ

ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าและดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ       

๒) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการใน ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  

 กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่

ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
๑๐ เรื่อง 

*  หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผา่นการเห็นชอบของสภาราช
วิทยาลัย และแจ้ง กกอ. ทราบ 

 

กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
๒) มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

*  หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กำหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภา
ราชวิทยาลัย และแจ้ง กกอ. ทราบ 
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8.การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สำเรจ็
การศึกษา 

 กรณี แผน ก๑ 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. 

กรณี แผน ก๒ 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความที่นำเสนอได้รับการตีพมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) 

กรณี แผน ข 
รายงานการค้นควา้หรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้า
อิสระต้องได้รบัการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได ้

กรณี แบบ๑ 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศของ กกอ.
อย่างน้อย ๒  เรื่อง 

กรณี แบบ๒ 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศของ กกอ.  

9.ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษา ๕ คน 

การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษา ๑๕ คน 

*  หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง ๒ ประเภท ให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาท่ีทำวิทยานิพนธ์ ๑ คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ ๓ คน 

*  หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมตีำแหน่ง
ทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมตีำแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป ๑ คน ต่อ
นักศึกษา ๑๐ คน 

วิทยานิพนธ์ 
  อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ๑ คน ต่อนักศึกษา ๕คน 

การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอก ๑ คน ต่อนักศึกษา ๑๕ 
คน 

*   หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง ๒ ประเภทให้เทียบสดัส่วน 
นักศึกษาท่ีทำวิทยานิพนธ์ ๑ คนเทียบเท่ากับนักศึกษา
ที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน 

*   หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมตีำแหน่งทาง
วิชาการหรือปรญิญาโทและตำแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ๑ คน ต่อนักศึกษา ๑๐ คน 
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10. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาของ
หลักสตูร 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็
และอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดยสภาราช
วิทยาลัยเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี ๖) 
หมายเหต ุ
- หลักสูตร ๕ ปี ประกาศใช้ในปีท่ี ๗ หรือ 
- หลักสูตร ๖ ปี ประกาศใช้ในปีท่ี ๘ 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสตูร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสตูร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ ๑0 ข้อ เกณฑ์ ๑0 ข้อ 
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เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม่ เกณฑ์การ
ประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 

เอกสารหลักฐานนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบง่ชี้ 
๑. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ หรือ หลักฐานการยืนยันในระบบพิจารณา

ความสอดคลัองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online ) 
๒. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
๓. กรณีหลักสูตรที่ยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือ หนังสือส่งคืนจาก สกอ. 

และรายงานการประชุมสภาราชวิทยาลัยที่อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑติ 

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ และวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มีความสำนึก และความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง 
และพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัย 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกำกับ และส่งเสริมการ
ดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละ
หลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา 
และผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.๒ ซึ่งครอบคลุม   



26 

 

ผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านคือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

 

สูตรการคำนวณ 
 
 คะแนนที่ได้ =   
 
 
ข้อมูลประกอบ 

จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๑ ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยัง
ไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม  โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- ในกรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องนำมารวมนับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ ร้อยละ๙๐ การประเมิน

บัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ตัวอย่างเช่น มีนักศึกษาต่างชาติ ๙๐ คน มีนักศึกษาไทย ๑๐ คนให้ประเมินโดยคำนวณ
จากนักศึกษาไทยจำนวน ๑๐ คนเป็นฐานที่ ร้อยละ ๑๐๐   
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคำนวณร้อยละของผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คำนวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
เป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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สูตรการคำนวณ 
 ๑. คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ตามสูตร 
 
  
 
 การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำ
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

คะแนนที่ได้ =   
 
หมายเหตุ 

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 
- สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ เนื่องจากมี

ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคำตอบที่มีความ

น่าเชื่อถือ ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถนำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา 

เป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
 ๑. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
  
 
 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี
         

                      จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด X ๑๐๐ 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

                                                  100 X 5 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
         

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
X 100 
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 ๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

คะแนนที่ได้ =   
 
 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๑๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรอืใน

วารสารทางวชิาการระดบัชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ       

 - การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕62 แต่ราชวิทยาลัยนำเสนอสภาราชวิทยาลัยอนุมัต ิ   
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นบัแต่
วันที่ออกประกาศ  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
๐.๖๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ 
๐.๘๐ - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕62 แต่ราชวิทยาลัยนำเสนอสภาราชวิทยาลัยอนุมัติและ
จัดทำเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏใน ฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕62  

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับราชวิทยาลัย 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
 

                                                     40 
X 5 
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน 
โดยมีบุคคลภายนอกราชวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย  
 

หมายเหตุ 
๑. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนับในตัว

บ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ

ประเมินนั้นๆ  
๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตวับ่งชี้นี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.4 (ปริญญาเอก)ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ 

วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทำ
ผลงาน ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา 

เป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
 ๑. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
  
  
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
         

                                    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
 

                                                     80 
X 5 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.๒๕62 แต่ราชวิทยาลัยนำเสนอสภาราชวิทยาลัยอนุมัติ และจดัทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้ง กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 
๐.๖๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ ๒ 
๐.๘๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕62 แต่ราชวิทยาลัยนำเสนอสภาราชวิทยาลัยอนุมัติและจดัทำเปน็
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕62  

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับราชวิทยาลัย 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า     
๓ คน โดยมีบุคคลภายนอกราชวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย  
 

หมายเหตุ 
๑. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนำไปนับในตัว

บ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี  
การประเมินนั้นๆ  

๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตวับ่งชี้นี้ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน

คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น ระบบ 
ที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที ่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา และ  
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มีทักษะ การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได ้ 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ (๑) กลุ่มวิชา
หลัก (core subjects) (๒) กลุ ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ( life and career skills) (๓) กลุ ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (๔) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ( information, 
media and technology skills) 

ทักษะสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก คือ 
๑) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (๑) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (๒) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (๓) การสื่อสาร
และความร่วมมอืกัน (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) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ ่มและการเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู ้นำและรับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การดำเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื ้นฐานของความสำเร็จ แต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะ ธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับ คุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัด
นักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเ รียน
เพียงพอ เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
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๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนว
ปฏบิัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล
ให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริม การ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 
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๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการประกันคุณภาพควรทำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู ่ของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู ่
- การสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

หมายเหตุ 
๑. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

กระบวนที่ดำเนินการให้กับนักศึกษา ตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ ๓.๑ และ ๓.๒  
๒.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษา

ที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 

๓. การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
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เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานใน
บางเรื่อง 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ่งชี ้

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ่งชี ้

• มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึน้ในบาง
เรื่อง 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ่งชี ้

• มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บ่งชี ้

• มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

• มีผลการ
ดำเนินงานโดด
เด่นเทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการ
ดำเนินงานที่
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 

 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที ่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัย และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจน 
การกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดำเนินงานเพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพื่อให้อัตรากำลังอาจารย์มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ 
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ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ 
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๑ การบริหารและพฒันาอาจารย์  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ ่มต้นตั ้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์  
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และของหลักสูตร  
มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย 
แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและ
การลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 



37 

 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัตทิี่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพยีงพอ 
โดยทำให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  

 - ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 - ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
 - จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที ่ได้ร ับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงส ุดที ่ต ้องการบุคลากรที ่ม ีความรู้

ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕  
หลักสูตรระดับปริญญาตรีค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโทค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอกค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 

สูตรการคำนวณ 
 ๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
  
 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
 
หมายเหตุ   

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความ

รับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในราชวิทยาลัยทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง ๐-๕ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที ่ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโทค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที ่ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอกค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที ่ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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สูตรการคำนวณ 
 ๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
  
 
  
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลง านที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโทค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอกค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
 ๑. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามสูตร 
 
  
  

 

 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
                     จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 
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๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
 
 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาต ิ

๐.๔๐ - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.๒๕62 แต่ราชวิทยาลัยนำเสนอสภาราช
วิทยาลัยอนุมัติและจดัทำเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนัที่ออกประกาศ  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
๐.๖๐ - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 

๒ 
๐.๘๐ - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน 

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕62 แต่ราช
วิทยาลัยนำเสนอสภาราชวิทยาลัยอนุมัติและจดัทำเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.๒๕62  

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร  
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ดำเนินการ  
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวชิาการแล้ว  
- ตำรา หรือหนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ได้

นำมาขอรับการประเมินตำแหนง่ทางวชิาการ 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
                                  ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อ ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบู รณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับราชวิทยาลัย 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน 
โดยมีบุคคลภายนอกราชวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย  
 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร  

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตร 
ที่สำคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ  

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทำวิจัย 
มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์
ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้า
มากขึ้น จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคำนวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป 
รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนำเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการดำเนินงาน  
๕ ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน  
 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอัตราส่วน จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒.๕ ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอัตราส่วน จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวน

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๓.๐ ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อัตราส่วน จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๐.๒๕ ขึ้นไป  
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สูตรการคำนวณ 
 ๑. อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร =  
 
   
  

๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

    คะแนนที่ได้ =   
 
 
 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร  
ถ้าอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีมีจำนวน ๕ คน โดยอาจารย์ทั้ง ๕ คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ในปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ (ค.ศ.๒๐๑๐-๒๐๑๔) ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตรในพ.ศ.๒๕๕๗ (ประเมินในปี ค.ศ.๒๐๑๔) เป็นดังนี้ 

- จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง ๕ คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ.๒๐๑๐-
๒๐๑๔ เท่ากับ ๑๕ บทความ และจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ ๕ บทความ 

- ในจำนวนนี้มีบทความ ๘ บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
และมีบทความ ๒ บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย ๑ คร้ัง 
 

ดังนั้น อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร =  
 
 
 

 

 
นำมาคำนวณคะแนน =  

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที ่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวน

นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน

ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

จำนวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

อัตราส่วนจำนวนบทความที่ได้รับการอา้งอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
  อัตราสว่นจำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
                              ที่กำหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 

X 5 

จำนวนบทความที่ได้รับการอา้งอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง   8+2           10 
 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด              5               5 
= = = 2.0 

2.0 
2.5 

X 5 = 4.0 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานใน
บางเรื่อง 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

• มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุก
เรื่องตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

• มีผลการดำเนินงาน
โดดเด่นเทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ดำเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู ้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารจัดการ ๓ ด้านที่สำคัญ คือ (๑) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (๒) การวางระบบผู้สอน และกระบวนการเรียน
การสอน (๓) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เ ต็มศักยภาพ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๑ สาระของรายวชิาในหลักสูตร  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
แม้ทุกหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยเปิดสอนจะต้องผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับ  
การจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสนองความต้องการ
ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรปูธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
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๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู ้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ 

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริ ง สำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถ 
ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสำเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม 
โครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะ  
การทำงาน แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียน 
การสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่
เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิ ค 
การสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การกำหนดผู้สอน 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔)การจัดการ

เรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี  

ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำให้กระบ่วนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื ่อให้ข ้อมูล

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(assessment for learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนำผลการประเมิน 
ไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วน
ใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบ
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ประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และ
วิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริ ง (authentic 
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก
แห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อน ระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สำหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย  

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน  
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื ่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู ้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงานที่ระบไุว้ในแต่ละปี  

มีค่าคะแนนเทา่กับ ๐ 
มีการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงานที่ระบุไว้ในแตล่ะปี  

มีค่าคะแนนเทา่กับ ๓.๕๐ 
มีการดำเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงานที่ระบไุว้ในแต่ละปี  

มีค่าคะแนนเทา่กับ ๔.๐๐ 
มีการดำเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงานที่ระบไุว้ในแต่ละปี  

มีค่าคะแนนเทา่กับ ๔.๕๐ 
มีการดำเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงานที่ระบไุว้ในแต่ละปี  

มีค่าคะแนนเทา่กับ ๔.๗๕ 
มีการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแตล่ะปี  

มีค่าคะแนนเทา่กับ ๕ 
 

หมายเหตุ 
๑. สกอ. ได้ประกาศให้พิจารณาผลการดำเนินงาน ต้องเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่๑-๕ และอย่างน้อย

ร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแต่ละปี คะแนนจึงจะไม่เป็น ๐  
๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง แนวทาง  

การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่๓)  พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๒ ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการ
จัดทำระบบเก็บข้อมูลรายละเอียด ตามแนวทางของ มคอ.๓  มคอ.๔  มคอ.๕  มคอ.๖  และ มคอ.๗ โดยสามารถ
ปรับเปลี ่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั ้น ๆ ได้ ทั ้งนี ้ ให้คำนึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ.๓  มคอ.๔  มคอ.๕  มคอ.๖  และ มคอ.๗” 

ข้อ ๓ ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจำนวน ๑๒ ตัว
บ่งชี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมิน และ
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รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปี ที่ระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่
สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กำหนดตัว
บ่งชี ้แบบเดิมสามารถกระทำได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี ้ใหม่ ให้นำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป” 

 
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง  คือ สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ้ ซึ ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเ รียนการสอน ห้องสมุด  
การ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fiและอ่ืนๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนบัสนนุให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๑ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 

เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์  วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่ งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/ส่วนงาน/ราชวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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บทที่ ๔ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสว่นงาน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและส่วนงาน (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์) ประกอบด้วย กรอบการประกันคุณภาพ ฯ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพส่วนงาน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่
ส่วนงานรับผิดชอบ 

๑.๒ การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๑.๓ อาจารย์ประจำส่วนงานท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

๑.๔ อาจารย์ประจำส่วนงานท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานท่ีดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

๑.๕ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ 

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ 

๑.๖ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๑.๗ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๒. การวิจัยและ
นวัตกรรม 

๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ัง
ภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

๒.๔ จำนวนบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่
ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS  

ร้อยละของจำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS 

๒.๕ สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกต่อจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละของจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๓.๒ จำนวนโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทำนุบำรุง 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 

ค่าร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชา การท่ี
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
หรือการทำนุบำรุงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของ
ไทยจากทุกส่วนงาน 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพส่วนงาน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๔. การทำนุบำรุงศิลป
วัฒน ธรรมและความ
เป็นไทย 

๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของคณะ/ส่วนงานเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
ส่วนงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ  
การบริหาร จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน
การสอนที่อาศัย หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ จำนวน ๗ ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจำส่วนงานที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ อาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในส่วนงาน ซึ่งสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรที่ส่วนงานรับผิดชอบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
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สูตรการคำนวณ 
  

คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ  
หลักสูตรที ่ได้ร ับการรับรองโดยระบบอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตาม ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 
ตัวบ่งชี ้ที ่ ๑.๒ การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะ/ส่วนงาน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/ส่วนงาน โดยมีความสามารถในการพูดคุยสื่อสารได้ใน
ชีวิตประจำวัน และมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
หรือ application ที่จะใช้งานได้ดีและสามารถค้นคว้าผ่านฐานข้อมูลหลักได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีแผนในการสร้างอัตลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

อย่างครบถ้วน 
๒. มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาและด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษา 
๓. มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน 
๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวดหรือแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ มีการนำผลการประเมิน ไปปรับปรุง

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๖. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมดที่ส่วนงานรับผิดชอบ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑-๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจำส่วนงานที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที ่ต ้องการบุ คลากรที ่ม ีความรู้

ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของราชวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นส่วนงานจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร  

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ 
๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ ่ม ข และ ค๒ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที ่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ งค่าร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 
      
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 
 

หมายเหตุ 
๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที ่ได ้ร ับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์  

การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็ จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่ บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จำนวนอาจารย์ประจำส่วนงานที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
          จำนวนอาจารย์ประจำส่วนงานทั้งหมด 

X    100 

                 ร้อยละของอาจารยป์ระจำส่วนงานที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 X    5 
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๒. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจ งเกี่ยวกับการนับจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ อาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใชใ้น 
การเรียนการสอน รวมทั ้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเ ป็นสิ ่งสะท้อน 
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง ๐-๕ 

๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ งค่าร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป 
 

สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหนง่ทางวชิาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

 คะแนนทีไ่ด้ =  
 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา

ต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น ราชวิทยาลัย

จำนวนอาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
          จำนวนอาจารย์ประจำส่วนงานทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจำส่วนงานที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
                  ทีก่ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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จึงควรมีจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คำนวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกับเกณฑ์

มาตรฐาน และนำมาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่กำหนดเป็นคะแนน ๐ และ ๕ คะแนน และใช้
การเทียบ บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ ๑๐ กำหนดเป็นคะแนน ๕ 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ กำหนดเป็นคะแนน ๐ 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๑๐.๐๑ และไม่เกินร้อยละ 

๒๐ ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการคำนวณจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 ๑. คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จำนวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

SCH  =  ∑nici 
เมื่อ ni =  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
ci =  จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  

 ๒. คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี ้
 
  จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  
 
 
 

การปรับจำนวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ให้มีการปรับค่าจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี 

เพื่อนำมารวมคำนวณหาสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนบัปริญญาตรี 
๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (๒ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
๓. กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
 

จำนวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจำนวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ 
๑. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 แพทยศาสตร์ 
 สัตวแพทยศาสตร์ 
 พยาบาลศาสตร์ 

 ๘ : ๑ 
 ๔ : ๑ 
 ๘ : ๑ 
 ๖ : ๑ 

๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐ : ๑ 
๓. วิศวกรรมศาสตร์ ๒๐ : ๑ 
๔. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง   ๘ : ๑ 
๕. เกษตร ป่าไม้และประมง ๒๐ : ๑ 
๖. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ๒๕ : ๑ 
๗. นิติศาสตร์ ๕๐ : ๑ 
๘. คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ๓๐ : ๑ 
๙. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   ๘ : ๑ 
๑๐. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๒๕ : ๑ 

 
สูตรการคำนวณ 
 ๑. คำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนำมาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
   
 
  
 ๒. นำค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาคำนวณคะแนนดังนี้ 
  ๒.๑ ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ ๐ คิดเป็น ๕ คะแนน 
  ๒.๒ ค่าร้อยละมากกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ๐ คะแนน 
  ๒.๓ ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ ๐ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ให้นำมาคิดคะแนนดังนี้ 
 
        คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
ตัวอย่างการคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = ๒๔ 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ -๔ ได้คะแนน ๕ คะแนน 
 
 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = ๓๒ 

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเตม็เวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                              สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 

5 - (ค่าร้อยละที่คำนวณได้จาก 2.3) 
4 

24 – 25 
   25 

X 100 
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 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ ๒๘ ได้คะแนน ๐ คะแนน 
 
 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = ๒๘ 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ ๑๒ ได้คะแนน  
 
 แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ ๒๐ - ๑๒ = ๘ ได้คะแนน  =      = ๔ คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ส่วนงานควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในส่วนงาน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชา 
การและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกราชวิทยาลัยที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในส่วนงาน 
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศกึษา 
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑  

จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕. นำผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

32 – 25 
   25 X 100 

28 – 25 
   25 

X 100 

8 x 5 
  10 
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คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ส่วนงานต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยส่วนงานและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม 
ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ 
ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม จริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (๕) ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ส่วนงานราชวิทยาลัย และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ นำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของส่วนงานโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (๑) คุณธรรม จริยธรรม 
 (๒) ความรู ้
 (๓) ทักษะทางปัญญา 
 (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานคร้ังต่อไป 
๕. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม และ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
ราชวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้น เฉพาะของราชวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ราชวิทยาลัยต้องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มี
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ส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของ 
ราชวิทยาลัย และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 

ตัวบ่งชี้  จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หรือ
นวัตกรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ จำนวนบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับ 
นานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ สัดส่วนทุนวิจัยภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ราชวิทยาลัย ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้ง  
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของราชวิทยาลัยให้กับบุคลากร 
ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และมีระบบสารสนเทศเพื่อ 

การบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
๓. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
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๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที ่นำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในราชวิทยาลัย คือ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น ราชวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในราชวิทยาลัยและที่ได้รับ
จากภายนอกราชวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของราชวิทยาลัย 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ส่วนงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกราชวิทยาลัย 
ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของส่วนงาน โดยเฉพาะส่วนงานที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ 
๑. เกณฑ์เฉพาะส่วนงานกลุ่ม ข และ ค๒ จำแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกราชวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกราชวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกราชวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

๒. เกณฑ์เฉพาะส่วนงานกลุ่ม ค๑ และ ง จำแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จากภายในและภายนอกราชวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกราชวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกราชวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 
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สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกราชวิทยาลัยต่อจำนวน

อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนทีไ่ด้ =  
 

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับส่วนงาน 
  คะแนนที่ได้ในระดับส่วนงาน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในส่วนงาน 
 

หมายเหตุ 
๑. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้

ลาศึกษาต่อ 
๒. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

นั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่ วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละส่วนงาน 

๔. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที ่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคม ที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
            จำนวนอาจารย์ประจำและนกัวิจยั 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 X 5 
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ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
  ๑. เกณฑ์เฉพาะส่วนงานกลุ่ม ข และ ค๒ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึน้ไป  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป  

 

๒. เกณฑ์เฉพาะส่วนงานกลุ่ม ค๑ และ ง  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนทีไ่ด้ =  
 

 
 
กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิ

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนกัวจิัย 
            จำนวนอาจารย์ประจำและนกัวิจยัทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนกัวิจยั 

 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนกัวิจยั 
                                  ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X ๕ 

X ๑๐๐ 
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๔๐ -  บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ

วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่ราชวิทยาลัยนำเสนอสภาราช
วิทยาลัยอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนัที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
๐.๖๐ - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒ 
๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่ราชวิทยาลัยนำเสนอสภาราชวิทยาลัยอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร  
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ดำเนินการ  
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวชิาการแล้ว  
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวชิาการ แต่ไม่ได้

นำมาขอรับการประเมินตำแหนง่ทางวชิาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับราชวิทยาลัย 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้ อยกว่า ๓ 
คน โดยมีบุคคลภายนอกราชวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล 
         SCOPUS  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  
 

การคิดรอบปี   ปีปฏิทนิ  
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องที่อาจารย์ประจำ และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานที่มี
คุณค่า มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สากล โดยเน้นการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลาย คือ ฐานข้อมูล SCOPUS  
สูตรการคำนวณ 

 
 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
  ทั้งหมด 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนำเข้า 
 

ช่วงเวลาของข้อมูล  ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

       ผลรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยของอาจารย์ประจำและ 
    นักวิจัยท้ังหมดในวาระสารระดับนานาชาติ SCOPUS ของทุกส่วนงาน 
              จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยท้ังหมด 

X 100 
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คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีส่ถาบนัได้รับจากแหล่งทนุภายนอกเป็นตัวบ่งชี้ทีส่ำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพ
ด้านการวิจัยของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัที่อยู่ในกลุ่มที่เนน้การวิจัย 
 
วิธีการคำนวณ 
 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

หมายเหตุ 
 จำนวนเงินให้ใช้จำนวนเงนิที่เปน็รายรับยอดเต็มที่ได้รับจากผู้ให้ทุน ตามรอบปงีบประมาณนั้นๆ  
 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่ราชวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของราชวิทยาลัย 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถาม
ต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว ราชวิทยาลัย 
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร   
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของราชวิทยาลัย
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งชี้  จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.2 จำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือการทำนุบำรุง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

          ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกราชวิทยาลัยของทุกส่วนงาน 

ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนท้ังภายในและภายนอกราชวิทยาลัยของคณะ/ส่วนงาน 
X 100 
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คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่วนงานควรคำนึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นำมาจัดทำแผนบริการ
วิชาการประจำปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ส่วนงานจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัว

บ่งชี้วัดความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สั งคมและเสนอกรรมการประจำส่วนงานเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
๔. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ

นำเสนอกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อพิจารณา 
๕. นำผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
๖. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับราชวิทยาลัย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทำนุ
        บำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ ์
 

ช่วงเวลาของข้อมูล  ปีการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การให้บริการวิชาการของส่วนงานในทุกประเภท ควรนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย และ
การทำนุบารุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย ซึ่งดำเนินการบูรณาการแล้วเสร็จในปีนั้นๆ เพื่อให้การใช้งบประมาณ 
ต้นทุน ทรัพยากร และบุคลากร ในการดำเนินการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและสนับสนุนพันธกิจที่สำคัญของส่วนงาน
ด้วย ดังนั้น การวางแผนให้บริการวิชาการ จึงควรครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการนั้นกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทยของส่วนงานด้วย โดยอาจพิจารณากำหนด
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ตัวชี้วัดของแผนและโครงการด้านบริการวิชาการที่ประเมินความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ
กับพันธกิจสาคัญดังกล่าว ทั้งนี้ในการรายงานผลให้รายงานจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการบูรณาการไปแล้วในปีนั้น ๆ  
 

สูตรการคำนวณ 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการ  
ทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทยจากทุกส่วนงาน ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 20 
 
องค์ประกอบที่ ๔ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน  
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ตัวบ่งชี้  จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องมีระบบกลไกการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย    

นโยบาย แผนงาน  และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของราชวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
๒. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
๓. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
๔. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

X 100 

จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
หรือการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภมูปิัญญาของไทย 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
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๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
๗. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖-๗ ข้อ 

 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ ส่วนงานจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้  จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของส่วนงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะ/ส่วนงานเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/ส่วนงาน 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ราชวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก ราชวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินงานผา่นส่วนงาน ดังนัน้ 
ส่วนงานต้องมีการพัฒนาแผนเพื ่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของส่วนงาน

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของส่วนงาน และ
พัฒนาไปสู่แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ และเสนอผู้บริหารระดับราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๒. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
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๓. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของส่วนงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชดัเจน 
๕. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

๖. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

๗. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของส่วนงาน ที่ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
ส่วนงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕-๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
บทบาทหน้าที่ของส่วนงานในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ

ดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
๒. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ ๑ และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๔. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้

กรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณา 
๕. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำส่วนงานมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 
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บทที่ ๕ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ระดับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ส่วน
งาน และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการในระดับราชวิทยาลัย จำนวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการประกัน 
คุณภาพราชวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่
ราชวิทยาลัยรับผิดชอบ 

๑.๒ อาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที ่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจำ 
ราชวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๑.๓ อาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที ่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยท่ีดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๑.๖ ผลงานน ักศ ึกษาท ี ่ม ีผลงานว ิจ ัย หร ืองาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เฉพาะ บัณฑิตศึกษา 

ค่าร้อยละของจำนวนผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน ของ
นักศึกษา 

๒. การวิจัยและนวัตกรรม ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับส่วน
งานและหน่วยงานวิจัย 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ท้ังหมด 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับส่วน
งานและหน่วยงานวิจัย 

๒.๔ จำนวนบทความวิชาการ และบทความวิจ ัยท่ี
ตีพิมพ์อยู ่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล 
SCOPUS  

ร้อยละของจำนวนบทความท่ีตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS 

๒.๕ สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกต่อจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด 

ทุนวิจัยภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๓.๒ จำนวนโครงการบริการวิชาการ ท่ีมีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทำนุบำรุง 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 

ค่าร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการท่ี
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 
หรือการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ
ไทยจากทุกส่วนงาน  

๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒน 
ธรรมและความเป็นไทย 

๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕.๒ ผลการบริหารงานของส่วนงาน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับส่วนงาน
ของทุกส่วนงาน 

๕.๓ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร/คณะ
และส่วนงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของราชวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย 
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัย 
 

ตวับ่งชี้ จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.6 ผลงานนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เฉพาะ 
บัณฑิตศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในราชวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่  

ราชวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่ราชวิทยาลัยรับผิดชอบ 

 
สูตรการคำนวณ 
  

คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ  
หลักสูตรที ่ได้ร ับการรับรองโดยระบบอื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา เห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่ราชวิทยาลัยรับผิดชอบ 



74 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงส ุดที ่ต ้องการบุคลากรที ่ม ีความรู้

ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของราชวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้ นราชวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน

ระหว่าง ๐-๕ 
๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ งค่าร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ตามสูตร 

 
 
 
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนทีไ่ด้ =  

 
 
 
หมายเหตุ 

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที ่ได ้ร ับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์  
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเก่ียวกับการนับจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

จำนวนอาจารย์ประจำราชวิทยาลยัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
          จำนวนอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยทั้งหมด 

X 100 

    ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

    ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
                   ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั ้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น  
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

เป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ 
๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
๒. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ งค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลยัที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ ตามสูตร 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนทีไ่ด้ =  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ราชวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ  
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้ อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา ขอ้มูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกราชวิทยาลัยที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวติ และการเข้าสู่อาชพีแก่นักศึกษาในราชวิทยาลัย 

จำนวนอาจารย์ประจำราชวิทยาลยัที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
            จำนวนอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยทั้งหมด 

X 100 

     ร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
     ร้อยละของอาจารย์ประจำราชวิทยาลัยทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
                               ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

๓. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

๔. นำผลการประเมินจากข้อ ๓ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

๕. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ราชวิทยาลัย ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยราชวิทยาลัย และโดยองค์กรนักศึกษา  
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของราชวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามี  

ส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยราชวิทยาลัย 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานคร้ังต่อไป 
๕. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผลงานของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เฉพาะบัณฑิตศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
 

การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ราชวิทยาลัยฯ ต้องส่งเสริมให้นกัศึกษาสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ไม่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงาน
หรือการมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน 

  
 คะแนนทีไ่ด้ =  
 

หมายเหตุ : 
 ๑. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิดผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
หรือโครงงาน นั้นๆ 
 ๒. งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน คือ การทำสิ่งตา่งๆ ด้วยวธิีใหม่ๆ การผลิต 
กระบวนการ ชิน้งาน ผลงานใหม่ๆ 
 ๓. ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน ของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา สามารถ
นับได้ทุกชัน้ป ี
 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรม 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามราชวิทยาลัยจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจราชวิทยาลัย 
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที ่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ราชวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย 
มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วมใน

คะแนนเฉลีย่ของผลงานของนักศกึษา  
จำนวนส่วนงานท้ังหมด  
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การวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ ของราชวิทยาลัย 
และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
ตัวบ่งชี้  จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ 

นวัตกรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ จำนวนบทความวิชาการ และบทความวิจัยที ่ตีพิมพ์อยู ่ในวารสารระดับ
นานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจานวนเงิน 
สนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด 

 
ตวับ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มี

คุณภาพโดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้
ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ  
ราชวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรือ  
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 

หรือนวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เช่น การจัดประชุม

วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

๓. จัดสรรงบประมาณของราชวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรอืนวัตกรรม 
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๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัยหรืองานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมดีเด่น 

๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้า 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  

ในราชวิทยาลัย คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ดังนั้น ราชวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงิน
จากภายในราชวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกราชวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของราชวิทยาลัย 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ราชวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของราชวิทยาลัย โดยเฉพาะส่วนงานที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ในระดับราชวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม จากภายในและภายนอกราชวิทยาลัย) ของทุกส่วนงานและหน่วยงานวิจัยใน 
ราชวิทยาลัย 
 

สูตรการคำนวณ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวิจัยของทุกส่วนงานและหน่วยงานวิจัย 
                 จำนวนส่วนงานและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดของราชวทิยาลัย 
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คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที ่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ  
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทำร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนที่ได้ในระดับราชวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจำและนักวิจัยของทุกส่วนงานและหน่วยงานวิจัยในราชวิทยาลัย 
 

สูตรการคำนวณ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล  
SCOPUS  
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   ผลลัพธ์  
 

การคิดรอบปี   ปีปฏิทนิ  
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องที่อาจารย์ประจำ และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานที่มี
คุณค่า มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สากล โดยเน้นการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลาย คือ ฐานข้อมูล SCOPUS  
 

วิธีคำนวณ 

 
 

 ผลรวมของคะแนนผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของทุกส่วนงานและหน่วยงานวิจยั 
                        
 

จำนวนส่วนงานและหน่วยงานวิจยัทั้งหมดในราชวิทยาลยั 

     ผลรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยท้ังหมดในวารสาร 
                                      ระดับนานาชาติ SCOPUS ของทุกส่วนงาน 
                                       จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัทั้งหมด 

X 100 



81 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ สดัส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ทั้งหมด 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนำเข้า 
 

ช่วงเวลาของข้อมูล  ปีงบประมาณ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีส่ถาบนัได้รับจากแหล่งทนุภายนอกเป็นตัวบ่งชี้ทีส่ำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพ
ด้านการวิจัยของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัที่อยู่ในกลุ่มที่เนน้การวิจัย 
 

วิธีการคำนวณ 
 

 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

หมายเหตุ 
 จำนวนเงินให้ใช้จำนวนเงนิที่เปน็รายรับยอดเต็มที่ได้รับจากผู้ให้ทุน ตามรอบปงีบประมาณนั้นๆ  
 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่ราชวิทยาลยั
มีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของราชวิทยาลัย 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถาม
ต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว ราชวิทยาลัยยัง
ได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของ

X 100 
ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายนอกราชวิทยาลัยของทุกส่วนงาน 

ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัย 
ของทุกส่วนงาน 
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อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของราชวิทยาลัย
จากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 

ตัวบ่งชี้  จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ จำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือการทำนุบำรุง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยควร

คำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นำมาจัดทำ 
แผนบริการวิชาการประจำปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ราชวิทยาลัยจัดทำเพื่อ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. กำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ

ระหว่างส่วนงานหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
๒. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชุนหรือองค์กรเป้าหมายที่กำหนดในข้อ ๑ 
๓. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
๔. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕. ราชวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์กรเป้าหมาย 
๖. ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของราชวิทยาลัย

ตามข้อ ๒ โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของราชวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกส่วนงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทำนุ

บำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
 

ช่วงเวลาของข้อมูล ปีการศึกษา 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การให้บริการวิชาการของส่วนงานในทุกประเภท ควรนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอนหรือการวจิัย 

และการทำนุบารุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย ซึ ่งดำเนินการบูรณาการแล้วเสร็จในปีนั ้นๆ เพื ่อให้การใ ช้

งบประมาณ ต้นทุน ทรัพยากร และบุคลากร ในการดำเนินการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและสนับสนุนพันธกิจที่สำคัญ

ของส่วนงานด้วย ดังนั้น การวางแผนให้บริการวิชาการ จึงควรครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากการให้บริการ

วิชาการนั้นกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย และการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทยของส่วนงานด้วย  

โดยอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดของแผนและโครงการด้านบริการวิชาการที่ประเมินความสำเร็จในการบูรณาการ

ระหว่างการบริการวิชาการกับพันธกิจสาคัญดังกล่าว ทั้งนี ้ในการรายงานผลให้รายงานจำนวนโครงการที ่ได้

ดำเนินการบูรณาการไปแล้วในปีนั้นๆ  
 

สูตรการคำนวณ 

 

 

 

 

 
องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน  
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้  จำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลคะแนนของส่วนงาน 

จำนวนส่วนงานทั้งหมด 



84 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องมีระบบกลไกการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย    

นโยบาย แผนงาน  และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของราชวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
๒. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
๓. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
๔. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 
๕. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
๗. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖-๗ ข้อ 

 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ 

ราชวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภาราชวิทยาลัยทำหน้าที่ในการ
กำกับดูแลการทำงานของราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ราชวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้  จำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของราชวิทยาลัยเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ

เอกลักษณ์ของราชวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของส่วนงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ และส่วนงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของราชวิทยาลัยเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก ราชวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการจัดทำแผน
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของราชวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถา บัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
๑. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช ื ่อมโยงกับว ิส ัยทัศน์ของ 

ราชวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์  

๒. การกำกับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

๓. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของราชวิทยาลัย และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

๕. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในราชวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

๖. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

๗. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในราชวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่ราชวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕-๖ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 



86 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการบริหารงานของส่วนงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินงานของส่วนงานจะสามารถสะท้อนได้ว่า ราชวิทยาลัยได้มีการกำกับ ติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละสว่นงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐานที่เกี ่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการดำเ นินงานในแต่ละ    
พันธกิจการบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับส่วนงานของทุกส่วนงาน 

 

สูตรการคำนวณ 
 
คะแนนทีไ่ด้ = 

 
หมายเหตุ  

ส่วนงานที่ได้ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของส่วนงานนั้นมา
คำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ/ส่วนงาน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ราชวิทยาลัย มีหน้าที่กำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/ส่วนงาน 

โดยมีการดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ/ส่วนงานให้

เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
๒. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ ๑ และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร คณะ/ส่วนงาน ให้เกิดผล

ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร คณะ/ส่วนงาน 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับส่วนงานของทุกส่วนงาน 
จำนวนส่วนงานท้ังหมดในราชวิทยาลัย 
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๔. นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/ส่วนงานที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ 
ราชวิทยาลัยเสนอสภาราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

๕. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาราชวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดำเนินงานของคณะ/ส่วนงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๖. มีผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดำเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดำเนินการ 
๖ ข้อ 
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บทที่ ๖ 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของราชวิทยาลัยให้เหมาะสม 
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี ่ยวข้องใน
ระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประเทศกำหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์
ของราชวิทยาลัย 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และ  
การประเมินผล เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าว อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับส่วนงาน และระดับราชวิทยาลัย โดย  
ราชวิทยาลัย ต้องควบคุมให้มีการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่กำหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็น
ระยะๆ โดยที่มีกลไกการดำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว  
เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้
สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามที ่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ทั ้งนี ้ได้กำหนดให้รายงาน 
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื ่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน และระดับราชวิทยาลัยที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ระดับหลักสูตร  

มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต  
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา  
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย ์
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน การกำกับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดำเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งมี 
๑ ตัวบ่งชี้ จำนวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่า
หลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ ๒ – ๖ ดังแสดง
ตามภาพ ต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐ หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐.๐๑-๕.๐๐   หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ  
   ตามคะแนนที่ได้  ดังนี้ 
 
คะแนน ๐.๐๑ - ๒.๐๐ ๒.๐๑ - ๓.๐๐ ๓.๐๑ - ๔.๐๐ ๔.๐๑ - ๕.๐๐ 
ระดับคุณภาพ น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ (การกำกับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ส่วนงาน/ 
ราชวิทยาลัย ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๒ ถึงองค์ประกอบที่ ๖ ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของ
หลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดย
ไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ ๒ ถึงองค์ประกอบที่ ๖ 
เก่ียวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลีย่ของตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

 
คะแนนรวมเฉลี่ย =  คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี 

13 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบ 
คะแนนผ่าน จำนวน 

ตัวบ่งชี ้
I  

(Input) 
P  

(Processing) 
O 

(Output) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑– ๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ผ่าน / ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตร ได้ / ไม่ได้มาตรฐาน 
๒ คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ 

ประกอบที ่ 
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      

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ - ๖ 
จุดเด่น 
๑. 
๒. 
โอกาสในการพัฒนา 
๑. 
๒. 

 
๒. ระดับส่วนงาน 

การประเมินระดับส่วนงานจะสะท้อนผลการดำเนินงานของผู้บริหารส่วนงานใน ๔ พันธกิจ 
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของส่วนงานด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงานได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับส่วนงาน 
องค์ 

ประกอบ 
จำนวน 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดำเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก 

I  
(Input) 

P 
(Processing) 

O 
(Output) 

คะแนนเฉลี่ย 

๑ 7 ๑.๓,๑.๔,1.5 ๑.๒,๑.6,๑.7 ๑.๑   
๒ 5 ๒.๒,2.5 ๒.๑ ๒.๓,2.4   
๓ 2 - ๓.๑ 3.2   
๔ ๑ - ๔.๑ -   
๕ ๒ - ๕.๑,๕.๒ -   

รวม 17 5 8 4   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ส่วนงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑ - ๖ 
จุดเด่น 
๑. 
๒. 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. 
๒. 

๓. ระดับราชวิทยาลัย 
การประเมินระดับราชวิทยาลัยจะสะท้อนผลการดำเนินงานของผู้บริหารราชวิทยาลัยใน ๔  

พันธกิจ รวมทั้ง ระบบการบริหารจัดการของราชวิทยาลัยด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมี
การวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารราชวิทยาลัยได้นำไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับราชวิทยาลัย 
องค์ 

ประกอบ 
จำนวน 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดำเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก 

I  
(Input) 

P 
(Processing) 

O 
(Output) 

คะแนน
เฉลี่ย 

๑ 6 ๑.๒,๑.๓ ๑.๔,๑.๕ ๑.๑,1.6   
๒ 5 ๒.๒,2.5 ๒.๑ ๒.๓,2.4   
๓ 2 - ๓.๑ 3.2   
๔ ๑ - ๔.๑ -   
๕ ๓ - ๕.๑,๕.๓ ๕.๒   

รวม ๑7 4 ๗ 6   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับส่วนงานทุกส่วนงาน 
ราชวิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี ่ยวกับจุดเด่น และจุดที ่ควรพัฒนาในแต่ละ

องค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑ - ๖ 
จุดเด่น 
๑. 
๒. 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. 
๒. 
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ภาคผนวก ๑ 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 
การรับนักศึกษา 

๑ การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษาคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

๒ เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยและหลักสูตร ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน 
ฯลฯ) 

๓ เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

๔ นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด 
มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความ
พร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

๕ ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

๖ การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติ
พื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

๗ กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ 
การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

๑ การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
๓ การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
๔ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
๕ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
๖ การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ

สำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ 
๗ ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
๘ บัณฑิตศึกษา การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษาการทำ

วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๙ ราชวิทยาลัยจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

๑๐ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

๑๑ การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
๑๒ การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (Civic Engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
๑๓ การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น Digital 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
๑๔ การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัย 
๑๕ การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 
๑๖ หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา ให้

ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๑๗ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน 

หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ 

๑ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  
๒ อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
๓ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา  
๔ บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย 

ที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง  
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

๑ การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
๒ การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ ที่มี

อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงาน   
ตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่า 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.  

ระบบการบรหิารอาจารย์ 
๔ ราชวิทยาลัยต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตามเป้าหมายที่กำหนด  
๕ ผู้บริหารราชวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตรากำลัง ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำ
หลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับส่วนงาน (คณะกรรมการประจำส่วนงาน)  

๖ ราชวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
ก ับราชวิทยาลัย ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด ้วย   
แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ / อื่นๆ ตามบริบท  

๗ ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด ราชวิทยาลัยต้องมี
วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ  

๘ มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์
สมดุลกับภาระงานเพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

๙ การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจำหลักสูตรอย่างชัดเจน  
๑๐ การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
๑๑ ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน  
๑๒ ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร  
๑๓ ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
๑๔ ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
๑๕ ราชวิทยาลัยให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
๑๖ การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 

เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต  
๑๗ การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
๑๘ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
๑๙ การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพื่ อ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
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๒๐ การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถดา้นการสอนของ 
อาจารย ์

๒๑ อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร  

๒๒ บัณฑิตศึกษา ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สงูกว่ากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ทีต่้องเนน้ทักษะความสามารถด้านการวิจัย 
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

๑ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
๒ ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
๓ จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

๑ หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏบิัติที่ชว่ยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่าน 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

๒ เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน  
๓ หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทนัสมัย สอดคล้องกบัความก้าวหนา้ทางวชิาการและความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๔ คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง

ครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน  
มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กนัระหว่างวชิา และมกีาร
สังเคราะห์การเรียนรู้  

๕ เนื้อหาที่กำหนดในรายวชิาไม่มคีวามซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กนั เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร  

๖ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสตูร  
๗ การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวชิาครบถ้วน  
๘ การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลงัที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวชิาตอ่ยอด  
๙ การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จไดท้ันตามเวลาที่กำหนดใน

หลักสูตร  
๑๐ การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นทีต่้องการของตลาดแรงงาน  
๑๑ การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นกัศึกษาที่เรียนในราชวทิยาลัยหรือนอกราชวิทยาลัย การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกล มีการควบคมุให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เปา้หมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินที่เปน็ มาตรฐานเดยีวกัน  
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ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
๑๒ การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวชิาที่เป็นจุดเนน้  

วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรา้งความเป็นมนุษยท์ี่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต  
๑๓ หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกบัการเทียบวชิารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่กำหนด

ในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
๑๔ เนื้อหาสาระของรายวิชาเนน้ความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น  
๑๕ การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานพินธ์/สาระนพินธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของ

สังคม  
๑๖ หัวขอ้วิทยานิพนธ์เปน็ประเด็นวจิัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทศัน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับ

ของหลักสูตร  
๑๗ หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญา

โท 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ 
การวางระบบผู้สอน 

๑ ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกบัรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวชิาที่สอน(คำนึงถึง
สาขาวชิา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวชิาการของผู้สอน)  

๒ หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รบัการ
พัฒนามุมมองหรือความคดิจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสตูร นักศึกษาควร
ได้เรียนกับ อาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน ๓ วิชา)  

๓ มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.๓ และ มคอ.๔) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

๔ การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวชิา (มคอ.๓ และ มคอ.๔) ทุกรายวิชาแจก
นักศึกษา และมีการกำกบัให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

๕ นักศึกษาที่เรียนในและนอกราชวิทยาลัย หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสทีจ่ะมีปฏสิัมพนัธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่า
เทียมกัน  

๖ หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการปรับปรุงพฒันา
ให้มีความสามารถในการปฏบิัตงิานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
๗ หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้

คำปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
๘ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสม

กับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ที ่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

๙ มีการควบคุมกำกับจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด  
๑๐ มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
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กระบวนการเรียนการสอน 
๑๑ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
๑๒ การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
๑๓ การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 

ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
๑๔ การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้า 

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
๑๕ การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การ

ทำงาน/ การประกอบอาชีพ  
๑๖ การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด 

ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วย เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)  

๑๗ การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การ
เผยแพร่ผลงาน)  

๑๘ การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน  
๑๙ มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
๒๐ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning  
๒๑ การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
๒๒ มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
๒๓ อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที ่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ ายทอดประสบการณ์สู ่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร  
๒๔ การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
๒๕ การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้

ของนักศึกษา  
๒๖ การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
๒๗ การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้

ของนักศึกษา  
๒๘ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)  
๒๙ ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
๓๐ มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
๓๑ มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ  
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
๓๒ การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่

เน้น ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
๓๓ มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่  ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม

การ ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
๓๔ มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา

สำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด  
๓๕ หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  
๓๖ มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ

ภาคการศึกษา  
๓๗ มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  
๓๘ มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมลูที่ 

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
๓๙ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มี

คุณภาพ  
๔๐ การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส

ได้รับทุนสนับสนุน  
๔๑ การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน

หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๕.๓ 

๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
๒ น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนาฯลฯ)  
๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา  
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

๔ การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
๕ การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ

วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัด ความรู้และการคิดขั้นสูงได ้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงใน
โลกแห่งการทำงาน)  

๖ การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
๗ การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่

เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัด
เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

๘ การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
๙ การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗  
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
๑๐ การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันชัดเจน  
๑๑ ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ ์สารนิพนธ์ได้ 
๑๒ วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเร่ิม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัย

ที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

๑ การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมดา้นการเรียนรู้)  
๒ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนบัสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร 

การเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
๓ การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงาน

ร่วมกัน  
๔ มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
๕ สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชดิ  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 

๖ การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดำเนินการต่อเมื่อราชวิทยาลัยมีความพร้อมและกำหนดความ
คาดหวังสูงกว่าข้อกำหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่ า
ข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตร ปริญญาตรี 

๗ มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย  
๘ มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวจิัย  
๙ มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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