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เอกสารการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานและตัวบง่ชี้เพิ่มเตมิ 
ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 
************ 

  งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝุายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลในส่วนที่มีการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อเพ่ิมเติมในเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1  (เล่มสีเขียว แจกเมื่อประชุมอาจารย์เดือน
เมษายน 2560)  โดยสรุป ดังนี้ 

ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

1) ข้อมูลปรับปรุง/เพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามบริบทของวิทยาลัย และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 (สิงหาคม 2560) 

23 บทที่ ๑  
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
๑.๑ ความจ าเป็นของ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพิ่มเติม  ต่อจากข้อ 9 
๑๐) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ระดับปริญญาตรี ระดับ บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ 
 

๓๖ 3. กระบวนการและ
วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

เพิ่มเติม ต่อจากย่อหน้าแรกใต้ข้อ 9 
    ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี คือ หลักสูตรสามารถแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทัน
ความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE 
QA Online 

       ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 
แก้ไข - ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย ๓ คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนของ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
        - คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กระบวนการและ
วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

เพิ่มเติม หมายเหตุ : แทรกต่อจากข้อ 2. กรรมการ  ก่อนวิธีการประกัน
คุณภาพฯ  
     ๑. แนวทางการด าเนินการส าหรับหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรืองดรับ
นักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษา มาสมัครเรียนที่ก าหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภา
สถาบันอุดมศกึษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการ ต้องแจ้ง ให้ สกอ. รับทราบ 
หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท า
หน้าที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป และจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษา
คนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ ๑ 
การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการ
ด าเนินการ เพ่ือน าผลที่ได้มา ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือ
พิจารณาด าเนินการอ่ืนๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการ ประเมิน เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่งการประเมิน
ตนเองดังกล่าว เป็นการด าเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดย
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ๑๗ เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงาน ใน
การค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมิน เท่านั้น 
และด าเนินการผ่านระบบ CHE QA Online  
     ๒. หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้ กระบวนการ (๓.๑, ๓.๒, ๔.๑, ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ 
๖.๑) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่
เน้นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้ ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรก าหนด ผลลัพธ์ซึ่งแสดง
คุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการด าเนินงานที่
น าไปสู่ผลลัพธ์ ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานที่
เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบาย
ว่ามีการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
(หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละ
ประเด็นย่อย และกรณีจะให้ คะแนนระดับ ๔ หรือ ๕ ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็น
รูปธรรม) 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

37 
 

วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ส าหรับวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราช
ชนก 

เปลี่ยนเป็น 
๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
     - จ านวน ๓ - ๕ คน ประธานกรรมการและกรรมการทุกคน เป็น
บุคคลภายนอกวิทยาลัย และเป็นคนก้าวทันความทันสมัยของหลักสูตร โดย
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
 ๑.๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
     - จ านวน ๓-๕ คน โดยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน เป็น
บุคคลภายนอกวิทยาลัย 

38 วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ส าหรับวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราช
ชนก 

ปรับปรุง 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
     - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

41 ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

เพิ่มเติม ในตารางตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปรับเป็น 
ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๑. การก ากับมาตรฐาน ๑ .๑ การบริหารจัดการ 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
-ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ 
-ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๕ ข้อ  

๔๒ ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับสภาบัน
(วิทยาลัย)

องค์ประกอบ ๕ 

แก้ไข ตัวบ่งชี้ 5.3  เป็น 
     ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 
เพิ่มเติม ท้ายตารางตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้แก่ ๑.๕ ๑.๖ ๓.๑ และ ๔.๑ เป็น ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมส าหรับวิทยาลัยทุกแห่ง
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับเกณฑ์
การ รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ โดยสภาการพยาบาล และเตรียมความ พร้อมวิทยาลัยในสังกัด ใน
การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันพระบรมราช ชนก พ.ศ. .... รวมถึงรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. ทั้งนี้ คะแนนการประเมินใน ๔ ตัวบ่งชี้ 
ดังกล่าว จะไม่น ามาค านวณในผลการประเมินระดับสถาบัน และ ไม่ต้อง
รายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA Online  

๔๕ บทที ่2 
นิยามศัพท์ 

เพิ่มเติม ต่อจาก  “งานสร้างสรรค์” 
     แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็น
ทิศทางและอัตราการ เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคง
วาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้ม แสดงผลการด าเนินการของ
สถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีต
อย่าง น้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติอาจจ าเป็นต้องแสดง
จ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยัน แนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดง
แนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการ
วัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบ
แนวโน้มที่สื่อความหมาย ได้ชัดเจน  

๔๙ นิยามศัพท์ 
(อาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

เพิ่มเติม ต่อท้าย  สมอ. 08 ภายใน 30 วัน  
    ทั้งนี้  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณาว่า  
   - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่ง
สาขาวิชาของ ISCED2013 (UNESCO)  
   - กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณ์การ ท างานวิจัยด้วย 
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘  
     อาจารย์ประจ า  หมายถึ ง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของ หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

สาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ า หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลา
เดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ สาขาวิชา
ของหลักสูตร 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารและ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ พัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา โดย จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ  สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สามารถซ้ าได้เกิน ๒ คน 
       อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า  
       ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกัน คุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร จะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่
ปรากฏในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๕๑ กรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การ
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ.) 

เพิ่มเติม อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 
2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 
2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

๕๓ องค์ประกอบที่ ๑  
การก ากับมาตรฐาน 

ย่อหน้าที่ 2 เปลี่ยนใหม่เป็น 
- ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุก
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๘ ตามที่ได้
ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

ดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ ๓ ข้อ และระดับ
บัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ ๑๑ ข้อ สาหรับหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ในระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ ๕ ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาจะพิจารณาตาม
เกณฑ์ ๑๐ ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

54 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การ
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและที่
สถาบันพระบรมราช
ชนกเพ่ิมเติม 

ตัด ตารางช่อง ปวส. ออก 

61 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การ
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและที่
สถาบันพระบรมราช
ชนกเพ่ิมเติม 

ตัด 
-ตารางช่องเกณฑ์การประเมิน ข้อ 12 ออก 
-ตารางช่อง ปวส. ออก 
 

62 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การ
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและที่
สถาบันพระบรมราช
ชนกเพ่ิมเติม 

ตัด เนื้อหาท้ายตารางเฉพาะในส่วนดังต่อไปนี้ออก 
-วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ือให้เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ของแต่ละหลักสูตรก าหนด 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

63 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การ
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับปริญญาตรี 

วิชาการ วิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
๑๐. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่ เกิน ๕ ปีตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี  

๖๖ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

1. ตัดค าว่า “ผู้ส าเร็จการศึกษา” ออก และใช้ค าว่า “บัณฑิต” แทน  
2. ตัดเนื้อหาในส่วนดังต่อไปนี้ออก 
 - ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพอย่างน้อย 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และ 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
3. เพ่ิมเติม หมายเหตุ :  
     - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ด้วย แม้ว่า หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน า
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ ประกอบการประเมิน  
     - กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

๖๗ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  
(ปริญญาตรี) ร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน ๑ 
ปี 

เพิ่มเติม หมายเหตุ : 
     - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ เนื่องจากไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จ การศึกษาแล้ว 

๗๓ ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

แก้ไขที ่หมายเหตุ : 
     - การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกระบวนที่ ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 
๓.๑ และ ๓.๒  
     - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบ
ด้วยจ านวนนักศึกษาท่ี ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การ
เสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา  
คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

๗๓ ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ผลที่เกิด
กับนักศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น ตัวอย่างการ
ค านวณหลักสูตร ๔ ปี  
 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 
 

จ านวนที่ลาออกและคดั
ช่ือออกสะสมจนถึงสิ้น
ปีการศึกษา 2560 

 
  2558 2559 2560  

2555  x    
2556   x   
2557    x  

 

อัตราการส าเร็จการศึกษา = 
 

 

อัตราการคงอยู่ =  
 

- สถาบันพระบรมราชชนกจะถือเอาจ านวนนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์สัปดาห์
แรกของเดือนกันยายนเป็นจ านวนเต็มของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานั้นๆ 

78 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพ
อาจารย์ 

1. ตัด  เนื้อหาตั้งแต่  *ส าหรับหลักสูตร..... ออกท้ังหมด 
2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ปวส. ให้ตัดหลักสูตรค าว่าปวส.ออก 

79 ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ คุณภาพ
อาจารย ์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ปวส. ให้ตัดหลักสูตรค าว่าปวส.ออก 

๘๘ ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัด  เนื้อหาตั้งแต่  *ส าหรับหลักสูตร..... ออกท้ังหมด  
เพิ่มเติม  หมายเหตุ : 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ ก าหนดแนวทาง
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 
     ข้อ ๒ ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
รายละเอียดของ ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

สามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.๓ 
มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียด
ให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗”  
      ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษา
สามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่ง
แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และ รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของ
แต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็ นชอบหรืออนุมั ติ จ ากสภาสถาบัน อุดมศึ กษา  ในระหว่ า งที่
สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัว
บ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหาก หลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็
สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้ น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 

๙๑ ๒.๒ เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ 

เปลี่ยนแปลง เกณฑ์พิจารณา เป็น 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

๒.๓ ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ า และนักวิจัย 

เปลี่ยนแปลง เกณฑ์พิจารณา เป็น 
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 เพิ่มท้ายตาราง 
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมส าหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ ระดับคณะ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้๑.๕ ๑.๖ ๓.๑ และ ๔.๑ 

องค์ประกอบการประกนั 
คุณภาพระดบัคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะ
และ วัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้แก่ ๑.๕ ๑.๖ ๓.๑ และ ๔.๑ เป็นตัวบ่งชี้ เพ่ิมเติมส าหรับวิทยาลัยทุกแห่งใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับเกณฑ์การ
รับรอง สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
สภาการพยาบาล และเตรียมความพร้อมวิทยาลัย ในสังกัด ในการปรับเปลี่ยน
สถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก 
พ.ศ. .... รวมถึงรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. ทั้งนี้ 
คะแนนการประเมินใน ๔ ตัวบ่งชี้  ดังกล่าว จะไม่น ามาค านวณในผลการ
ประเมินระดับสถาบัน และ ไม่ต้องรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA 
Online 

92 องค์ประกอบที่ ๑   
การผลิตบัณฑิต 

เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 

93 ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

เพิ่มเติม  
หมายเหตุ : 
          ๑. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมิน
ของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบ
นั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
          ๒. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอ
ปิดด าเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

๙๔  เพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๓ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
     สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหา และพัฒนา
องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการ
สอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ  
เกณฑ์เทียบเคียงส าหรับวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เนื่องจาก
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไม่มีระบบต าแหน่งทางวิชาการจึงใช้
เกณฑ์เทียบเคียงคือ  
     ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ เทียบเคียงได้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เทียบเคียงได้กับ รองศาสตราจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็น คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒  
     ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ  
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ตามสูตร 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนนท่ีได้ =  

  

99 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

ปรับปรุง 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
     ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบัน และที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
     นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้
ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน 
ตัด ตัวเลข 1 ในส่วนของเกณฑ์การประเมินออก 
ตัด เนื้อหาตั้งแต่ 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกุล่ม ค๑ และ ง  ออกท้ังหมด 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

100 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ปรับปรุง หมายเหตุท้ายสูตรการค านวณ 
หมายเหตุ 
     ๑. การนับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
     ๒. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้นๆ ไม่ใช่
จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
      ๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็น
หลักฐานจากแหล่งทุน หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วม
โครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย 
     ๔. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัย
สถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่
สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 

101 ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ผลงาน
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ตัด เนื้อหาตั้งแต ่2. เกณฑ์เฉพาะคณะกุล่มค๑ และ ง  ออกท้ังหมด 

๑๐๒ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ผลงาน
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

เพิ่มเติม หมายเหตุ : 
    ๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าให้นับตามปีการศึกษา 
และให้นับทุกคนทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

108 องค์ประกอบที่ ๕ การ
บริหารจัดการ 

เพิ่มเติม 
     สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

๑๐๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหาร
ของวิทยาลัยเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

ปรับปรุง : เกณฑ์มาตรฐาน 
     ข้อ ๕. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานระดับกลุ่มงาน/
ฝุาย ตามโครงสร้างของวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

110 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหาร
ของวิทยาลัยเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

หมายเหตุ   
  ข้อ 1 คงเดิม 
  ข้อ 2 เปลี่ยนเป็น .. ปีการศึกษาบวกหนึ่ง เช่น ปีการศึกษา 2560 ให้ใช้แผน
ปีงบประมาณ 2561 
  ข้อ 3 ตัดออก สูตรการค านวณท้ังหมดตัดออก 

111 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหาร
ของวิทยาลัยเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

ตัด เนื้อหา 3.4) และ 3.5)  ออกท้ังหมด 

๑๑๒ ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ ระบบ
ก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
วิทยาลัย 

เพิ่มเติม : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
วิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน มีปรับ 3 ข้อ  
     ๑. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและวิทยาลัย ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และวิทยาลัย  
     ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและ
วิทยาลัย ให้เกิดผลตาม องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย  
     ๔ .  น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสู ตร  และวิทยาลั ย  เสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ใต้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  เพิ่มตารางต่อไปนี้ 
    ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมส าหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  ระดับคณะ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้๑.๕ ๑.๖ ๓.๑ และ ๔.๑ 
 

องค์ประกอบการประกัน คุณภาพ
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
 ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและ วัฒนธรรม ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ระดับคณะ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ๑.๕ ๑.๖ ๓.๑ และ ๔.๑ เป็นตัวบ่งชี้ 
เพ่ิมเติมส าหรับวิทยาลัยทุกแห่งในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับเกณฑ์การรับรอง  
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสภาการพยาบาล และเตรียมความพร้อมวิทยาลัย ใน
สังกัด ในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  รวมถึง
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
: สมศ.  
               ทั้งนี้ คะแนนการประเมินใน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังกล่าว จะไม่น ามาค านวณในผลการประเมินระดับสถาบัน และ ไม่
ต้องรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA Online 
ตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ การ
บริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
     คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือ การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่าง
การใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ ง
ทุนการศึกษาต่อการ บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ 
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์
แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง  
เกณฑ์มาตรฐาน  
๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
(วิทยาลัย)  
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา  
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา  
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อ ไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕  
๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา  
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี(ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
     คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดย
คณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี โอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้อง
กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม จริยธรรม (๒) 
ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความ
รับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/
องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไป ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน  
     ๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ 
(วิทยาลัย) โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
     ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ๕ ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
               (๑) คุณธรรม จริยธรรม  
               (๒) ความรู้  
               (๓) ทักษะทางปัญญา  
               (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ   
                    รับผิดชอบ  
               (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ 
                    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
     ๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

ของกิจกรรมและน าผลการ ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
     ๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  
     ๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ การ
บริการวิชาการแก่สังคม 
(ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
     การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะควรค านึงถึงกระบวนการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษา
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปี    ทั้ง
การบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเ พ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
และน ามาจัดท าเป็นแผน เพ่ือพัฒนาการเรียนการ สอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ
พึงพอใจต่อ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน  
     ๑. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการประจ าคณะ (วิทยาลัย)  เพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 
     ๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม  
     ๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า  
     ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ ๑ และ น าเสนอกรรมการประจ าคณะ (วิทยาลัย) เพื่อพิจารณา  
     ๕. น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม  
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

     ๖. คณะ (ทุกภาควิชาหรือหลักสูตร) มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(ระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
     สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ และ วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน  อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
     ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     ๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
     ๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
     ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม  
     ๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
     ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  
     ๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 
6-7 ข้อ 
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ล าดับหน้าที่มี
การปรับปรุง/

เพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวบง่ชี้ 

รายละเอียด การปรับปรุง/เพิ่มเติม 

115 บทที่ ๕ 
แนวทางการวิเคราะห์
และสรุปผลการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายใน 

เปลี่ยนแปลง ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

 
 

116 บทที่ ๕ 
แนวทางการวิเคราะห์
และสรุปผลการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายใน 

เปลี่ยนแปลง ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน (วิทยาลัย) 
 

 
 

 


