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บทที่ 1
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้
1. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม

ตัวบ่งชี้
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
1.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี
1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับ
สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3)
2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจา
2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์
2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
ที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอก
นวัตกรรม (ต่อ)
มหาวิทยาลัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การ 3.1 จานวนชุมชนใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระราโชบาย
บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตาม 3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
พระราโชบาย
3.3.1 จานวนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
3.3.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความเข็มแข็ง
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์
4.1 จานวนองค์ความรู้หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
ไทย
จิตสานึกรักท้องถิ่นตามพระราโชบาย
มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไก
การบริหารงานด้านการเรียนการสอน
การบริหารจัดการ
5.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ สกอ.
ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็น
พลเมืองที่รู้คุณค่าและรักความเป็นไทย
5.3 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
การบริหารงานด้านวิจัย
5.4 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
การบริหารงานด้านบริการวิชาการ
5.6 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 3.1)
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไก
การบริหารจัดการ (ต่อ)

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์
ของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5.7 ระบบกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
การบริหารงานบุคลากร
5.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
5.9 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2)
5.10 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.3)
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.11 การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
5.12 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
5.13 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ สกอ.
ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
5.14 ผลการบริหารทุกคณะ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
การประกันคุณภาพการศึกษา
5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ.
ระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
6.1 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้
สู้งาน” ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
พัน ธกิจ ที ่ส าคัญ ที ่ส ุด ของมหาวิท ยาลัย คือ การผลิต บัณ ฑิต หรือ การจัด กิจ กรรม
การเรีย นการสอนให้ ผู้เรี ยนมีความรู้ในวิช าการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสู ตรที่กาหนด
การเรียนการสอนในยุคปัจ จุบันใช้ห ลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่
การกาหนดปัจ จัย น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้ว ยการมีอาจารย์ที่มี ปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสู ตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลั กการ
ร่ว มมือรวมพลั งของทุกฝ่ายที่เกี่ย วข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยมีค วามมุ่ง หวัง
ผลลัพธ์ผู้เรียน ดังนี้
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความ สามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาหรือแก้ไขปัญหาสั งคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับ ตนเอง ชุมชนสังคม
และประเทศ
3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่น ในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รั ก ความเป็ น ไทย ร่ ว มมื อรวมพลั ง เพื่อ สร้ า งสรรค์ การพัฒ นาและเสริ ม สร้ างสั นติ สุ ขอย่า งยั่ง ยื น
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้าน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตั ว บ่ ง ชี้ นี้ จ ะเป็ น
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ หากองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่าน ถือว่าหลักสูตรนั้นเป็น 0 คะแนน
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
ตัว บ่ งชี้ที่ 1.2.2 (ระดับ ปริ ญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษในสาขานั้นๆที่ได้งานทา
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับ บั ณฑิ ต ที่ส าเร็ จ การศึ กษาในปี ก ารศึ กษานั้ น การนั บ การมีง านท า นั บ กรณี การท างานสุ จ ริ ต
ทุ ก ประเภทที่ ส ามารถสร้ า งรายได้ เ ข้ า มาเป็ น ประจ าเพื่ อ เลี้ ย งชี พ ตนเองได้ การค านวณร้ อ ยละ
ของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงาน
ใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ หากองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่าน ถือว่าหลักสูตรนั้นเป็น 0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบ
ที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถ
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากแต่ละหลักสูตร
จานวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ หากองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่าน ถือว่าหลักสูตรนั้นเป็น 0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ
วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวล
ความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่
ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากแต่ละหลักสูตร
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ หากองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่าน ถือว่าหลักสูตรนั้นเป็น 0 คะแนน

9
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถ
ด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายทีส่ อบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นั กศึกษารุ่ น ปี สุ ด ท้ายระดับปริ ญญาตรี ต้อ งได้รับ การทดสอบวัดความสามารถด้ านดิจิทั ล
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์การประเมิน
ค่ า ร้ อ ยละนั ก ศึ ก ษารุ่ น ปี สุ ด ท้ า ยระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส อบผ่ า นการทดสอบความสามารถ
ด้านดิจิทัล กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. การหาค่าร้อยละ
จานวนนักศึกษารุ่นปีสดุ ท้ายระดับปริญญาตรีทสี่ อบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านดิจทิ ลั
จานวนนักศึกษารุ่นปีสดุ ท้ายระดับปริญญาตรีทั้งหมด

2. การแปลงคะแนน
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีทสี่ อบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบ
ความสามารถด้านดิจิทัล
X5
100

X 100
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
หรือโครงงานนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมกาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จานวนนักศึกษารุ่นปีสดุ ท้ายระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
X 100
จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
X5
10

หมายเหตุ : การสร้ า งหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีให้สามารถนับได้ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและมีการสร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
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มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ เ ป็ น การสร้ า งและประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ สร้ า งสรรค์
นวัตกรรมหรื อ ทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สั งคม ศิล ปวั ฒ นธรรม หรื อ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ และเอกลักษณ์ของประเภทมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบั น อุดมศึก ษา องค์กรภาครั ฐ และเอกชนทั้ง ในและต่างประเทศ ผลงานวิจัย และนวั ตกรรม
ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือ
การสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจาก
การดาเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงาน
ที่มีคุณค่า สมควรส่ งเสริมให้ มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขัน
ของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopusหรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานได้ รั บ การจดอนุ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ สิ ท ธิ บั ต ร หรื อ เป็ น ผลงานทางวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่ ผ่ า น
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานที่ทาร่วมกับอุตสาหกรรมที่ ผ่านการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้วตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ
จานวนคณะทัง้ หมดในมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจาก
การดาเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานวิ จั ย ผลงานสร้ า งสรรค์ หรือ นวัต กรรมที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นในพื้ น ที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย จานวน 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ต่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนที่ได้ =
30

X5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกันกับเครือข่าย
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกัน
กับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
20

X5
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มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตามพระราโชบาย
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงมีการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด ความเชี่ยวชาญ และ
เพื่อตอบสนองตามพระราโชบาย การให้บริการทางวิช าการอาจให้ เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ
อาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย
เช่ น การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการ
ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือ
เพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัย
ยั ง ได้รั บ ประโยชน์ ใ นด้า นต่า งๆ คื อ เพิ่ม พู นความรู้ แ ละประสบการณ์ ข องอาจารย์ อั นจะนามาสู่
การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒ นาตาแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่ว ยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่ งงาน
ของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการด้วย โดยมุ่งหวัง
ผลลัพธ์ ดังนี้
1. มหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและตอบสนอง
ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน และสั ง คม ตามระดั บ ความเชี่ ย วชาญและ อั ต ลั ก ษณ์
ของมหาวิทยาลัย
2. มีการบริห ารจัดการที่ประสาน ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้
3. ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จานวนชุมชนใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระราโชบาย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 จานวนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จานวนชุมชนใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระราโชบาย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พัน ธกิ จ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการเป็น การพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ เ ข้ ม แข็ ง โดย
มหาวิทยาลัยต้องดาเนินงานร่วมกับชุมชนหรือคนในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการวางแผนและกาหนดชุมชนใหม่ให้ไ ด้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ตามพระราโชบาย
ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยและชุมชนมีความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการระหว่างกัน
เพื่อให้ ง านบริ การวิ ช าการหลากหลายรู ป แบบที่ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการของสั งคม เชื่อมโยง
สู่ ก ารพั ฒ นานาคุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชน ฟื้น ฟู อ นุรั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
10 ชุมชน

คะแนน 2
12 ชุมชน

คะแนน 3
15 ชุมชน

คะแนน 4
18 ชุมชน

คะแนน 5
20 ชุมชน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยกาหนดชุมชนเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบายอย่างน้อย 3 ปี
โดยมหาวิทยาลัยสามารถนับชุมชนที่เข้าไปพัฒนาในอดีตที่ผ่านมาได้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
10 ชุมชน

คะแนน 2
12 ชุมชน

คะแนน 3
15 ชุมชน

คะแนน 4
18 ชุมชน

คะแนน 5
20 ชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 จานวนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับ
การเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 จานวนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความเข็มแข็ง
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดภาระหน าที่ของมหาวิทยาลั ย
ให้ เ รี ย นรู แ ละเสริ ม สร้ า งความเขมแข็ ง ของผู น าชุ ม ชน ผู น าศาสนา และนั ก การเมื อ งทองถิ่ น
ใหมีจิตสานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา ชุมชนและ
ทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยต้องดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตามพระราชบัญญัติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
60 คน

คะแนน 2
70 คน

หมายเหตุ : จานวนคนที่พัฒนาต้องไม่นับซ้า

คะแนน 3
80 คน

คะแนน 4
90 คน

คะแนน 5
100 คน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กาหนดภาระหน าที่ของมหาวิทยาลั ย
ให้เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยต้องดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามพระราชบัญญัติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
60 คน

คะแนน 2
90 คน

คะแนน 3
120 คน

คะแนน 4
170 คน

คะแนน 5
200 คน

หมายเหตุ : จานวนคนที่พัฒนาต้องไม่นับซ้า โดยมอบให้คณะครุศาสตร์ดาเนินการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลั ย จึ งต้องมีร ะบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้น เฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัช ญา และธรรมชาติของแต่ล ะมหาวิทยาลัย
และมีก ารบูร ณาการเข้า กับ พัน ธกิจ อื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิ ต บัณ ฑิต รวมทั้ง มีก ารจัด กิจ กรรม
ที่ฟื้น ฟู อนุรักษ์ สืบ สาน พัฒ นา เผยแพร่ศิล ปะและวัฒ นธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ ที่ดีขึ้น โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 จานวนองค์ความรู้หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 จานวนองค์ความรู้หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักท้องถิ่นตามพระราโชบาย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่ งเสริ มศิ ล ปวัฒ นธรรม เพื่ อเผยแพร่ ไปยัง คณาจารย์ นัก ศึก ษา สถานศึ กษาศึ กษา
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และชุ ม ชน การพั ฒ นา การรวบรวม การสร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ การจั ด ท า
ฐานข้อมูล ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งสาคัญในการรักษาส่งเสริม สิ่งที่มี
ค่าของไทย ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องส่งเสริม ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้ดารงอยู่ต่อไป
เกณฑ์มาตรฐาน
จานวนองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม หรืองานสร้างสรรค์ นาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
หรือชุมชนไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
นาไปใช้ประโยชน์
1 เรื่อง

คะแนน 2
นาไปใช้ประโยชน์
2 เรื่อง

คะแนน 3
นาไปใช้ประโยชน์
3 เรื่อง

คะแนน 4
นาไปใช้ประโยชน์
4 เรื่อง

คะแนน 5
นาไปใช้ประโยชน์
5 เรื่องขึ้นไป
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มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ โดยมี ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่
ในการกากับดูแลการทางานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของสังคม โดยมุ่งหวังผล คือ
1. มหาวิทยาลัย มีหลั กสู ตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒ นาผู้เรีย นแบบบูรณาการ
เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละความต้ อ งการที่ ห ลากหลาย
ของประเทศ ทั้ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชน สั งคม
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
มี ก ารบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรและทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ค านึ ง ถึ ง
ความหลากหลาย
3. มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับ หลั กสู ตร คณะ และมหาวิทยาลั ย ที่มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลมีการกากั บ
ให้ การจั ดการศึกษาและการดาเนิ น งานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 15 ตัวบ่งชี้ คือ
การบริหารงานด้านการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและ
รักความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การบริหารงานด้านวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
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การบริหารงานด้านบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ระบบกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
การบริหารงานบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมภิ บ าลของสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู้ บ ริ ห าร
ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.13 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.14 ผลการบริหารคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ
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การบริหารงานด้านการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและ
รักความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลั ย ควรจัดบริ การด้านต่างๆ ให้ นักศึกษาอย่างครบถ้ว นตั้งแต่การให้ คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุ น การศึ ก ษาต่ อ การบริ ก ารจั ด หางาน แหล่ ง ข้ อ มู ล การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ การเตรี ย ม
ความพร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ข้ อ มู ล ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวในและนอก
มหาวิทยาลัยที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา แนะแนวด้ า นการใช้ ชี วิ ต และการเข้ า สู่ อ าชี พ แก่ นั ก ศึ ก ษา
ในประเด็นที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย เช่น การกู้ยืม กยศ. กรอ.
2. มีการให้ข้อมูล ของหน่วยงานที่ให้ บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลั กสูตร เช่น แหล่ งงาน
ทั้งเต็มเวลาหรือนอกเวลาแก่นักศึกษา หรือตลาดนัดแรงงาน
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. น าผลการประเมิ น จากข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารและการให้ ข้ อ มู ล
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและ
รักความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและรักความเป็นไทยให้กับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์หรืออัตลักษณ์ของบัณฑิตที่กาหนด
โดยมหาวิทยาลัย
2.2 กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
2.3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและรักความเป็นไทย
2.6 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
2.7 กิจ กรรมที่ส่ งเสริ ม การุ คณลั กษณะความเป็นผู้ ประกอบการเป็น ไปตามที่กาหนด
ใน มคอ. 2
3. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
4. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นั กศึ กษาได้รั บ การพั ฒ นาทักษะการเรียนรู้โ ดยผ่ า นกิ จกรรมที่ ส่ งเสริ มและพัฒ นาทั กษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
1. มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนในข้อ 1
3. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
4. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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การบริหารงานด้านวิจัย
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
โดยมีแ นวทางการดาเนิ น งานที่เ ป็ น ระบบและมี กลไกส่ ง เสริม สนั บสนุน ครบถ้ ว นเพื่ อให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
จากงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ กั บ บุ ค ลากร ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสมรรถนะส าหรั บ อาจารย์
การสนับสนุน ทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจน
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีนโยบาย ทิศทางงานวิจัย และแผนพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองนโยบาย
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และเอกลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ เ ป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเพื่อการบริหารงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
3. สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย งานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรมอย่ า งน้ อ ย
ในประเด็นต่อไปนี้
3.1 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรื อ
งานสร้างสรรค์ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาด้านวิจัย
3.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
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3.3 สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
3.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่ งเสริ มงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การเข้าร่ วมการประชุมวิชาการ การจั ดให้มีศาสตราจารย์ อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
4. จั ดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลั ยอย่างน้อยร้อยละ 2 ของงบประมาณเงินรายได้
เพื่อเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
5. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ในการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ และมี ก ารเผยแพร่
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
6. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มีการสร้างขวัญกาลังใจ และยกย่องอาจารย์ ผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
7. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนั บสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ในมหาวิทยาลัยคือ เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทาวิจัย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ) ของทุกคณะและ
ในมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจยั
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของทุกคณะ
จานวนคณะทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย
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การบริหารงานด้านบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในและต่างประเทศ และ
มีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดนโยบายที่ครอบคลุมเป้าหมาย และทิศทางในการบริการวิชาการ โดยการ
มีส่วนร่วมระหว่างคณะ
2. จัดทาแผนบริการวิชาการตามที่กาหนดในข้อ 1 โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนเป้าหมาย
3. ชุมชนเป้าหมายได้รั บการพัฒนาให้ มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และสามารถ
นาองค์ความรู้ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือหน่วยงานได้ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
4. มีการบู รณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
5. มีเครือข่ายความร่วมมือและมีกิจกรรมการดาเนินการร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน
6. มีการประเมิน การกากับ และติดตามผลการดาเนินการตามแผนในข้อ 2
7. มีการนาผลการประเมินในข้อ 5 ไปปรับปรุงการดาเนินงานของชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ระบบกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ระบบกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธ รรมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพั น ธกิ จ ส าคั ญ ของการศึ ก ษา
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน รั ก ษา สร้ า งองค์ ค วามรู้ สร้ า งสรรค์
ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม การปรั บ และประยุ ก ต์ ใ ช้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทย และต่ า งประเทศ
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ นาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดนโยบายที่ครอบคลุ มเป้าหมาย และทิศทางในการทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างคณะ
2. จัดทาแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา การบริการวิชาการ หรือการวิจัย
4. มีประเมิน การกากับ ติดตาม และประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. มีการนาผลการประเมินในข้อ 5 ไปปรับปรุงมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
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6. มีเครือข่ายความร่ วมมือและมีกิจกรรมการดาเนินการร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ระหว่างองค์กรภายนอกภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การบริหารงานบุคลากร
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่สาคัญที่จะพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลั ย
มีการดาเนินการ ได้แก่ การกาหนดอัตรากาลังรองรับในแต่ละหน่วยงานการเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิ และ
ตาแหน่งทางวิชาการให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่งงาน
รวมทั้งการส่งเสริมขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
1. มี แ ผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์อัตรากาลัง วิเคราะห์
งบประมาณ รวมถึง บริบทอื่นๆ ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดในข้อ 1
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีร ะบบการติดตามให้ บุคลากรสายวิช าการและบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ : หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน
หรือผลการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนด้านสวัสดิการ
การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกาลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยง
ให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น การศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด ที่ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิต
บั ณฑิต ศึกษาวิจั ย เพื่ อการติ ดตามความก้า วหน้าทางวิช าการและการพั ฒ นาองค์ความรู้ ดังนั้ น
มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X 100
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
40

X5

หมายเหตุ :
1. คุณ วุฒ ิป ริญ ญาเอกพิจ ารณาจากระดับ คุณ วุฒ ิที ่ไ ด้ร ับ หรือ เทีย บเท่า ตามหลัก เกณฑ์
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การนั บจ านวนอาจารย์ป ระจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึ กษาต่ อในกรณีที่ มีอ าจารย์ บ รรจุ ใ หม่ ให้ คานวณตามเกณฑ์ อาจารย์ ประจาที่ร ะบุใ นค าชี้ แจง
เกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจา
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิ ดชอบที่จะต้องส่งเสริม
ให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย ที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
60

X5
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมภิ บ าลของสภามหาวิ ท ยาลั ย และผู้ บ ริ ห าร
ของมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.13 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.14 ผลการบริหารคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต/การพัฒนาผู้เรียน การวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจ
หลัก มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานให้สอดคล้อง
กับเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร ระบบฐานข้อมูล การเงิน
ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน การดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลั ย รวมทั้งสอดคล้ องกับพันธกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนทุกปีและนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ
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3. สารวจ วิเคราะห์ และจัดอันดับความเสี่ยง แล้วนาความเสี่ยง 3 อันดับแรกมาจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง มีการดาเนินการตาม 4T มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลประจาปี และ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณา
4. ค้น หาแนวปฏิบั ติ ที่ดี จ ากความรู้ ที่มีอ ยู่ใ นทุก หน่ ว ยงานตามโครงสร้าง ทั กษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ โดยในทุกคณะมีอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนอย่างน้อย 1 เรื่อง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
5. มีการประเมิน กากับ และติดตาม ผลการดาเนินงานในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานประจาปีของมหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
6. มีการนาผลการประเมินของแผนในข้อ 5 ไปปรับปรุงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.12

การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผล
การดาเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย ไปในทิ ศทางที่ถูก ต้อ ง จะทาให้ มหาวิท ยาลั ย เจริ ญ ก้ าวหน้ า
อย่างรวดเร็ว
เกณฑ์การประเมิน
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภามหาวิทยาลั ย ประเมิน ผลการบริห ารงานของมหาวิทยาลั ย และผู้ บริห ารนาผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.13 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้
แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.14

ผลการบริหารคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนิ นงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่า มหาวิทยาลั ย ได้มีกากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได้ =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จานวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในการก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ทุกหน่วยงาน (คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/ศูนย์/สานัก/สถาบัน/โรงเรียนสาธิต) มีการดาเนินการตั้งแต่
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพ และ
มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
2. มีค ณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ทยาลั ย ก ากับ ติ ด ตาม
การดาเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานให้กับสภามหาวิทยาลั ย
เพื่อพิจารณาทุกปีการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามข้อ 1 ของทุกหน่วยงานให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
4. มีการประเมินคุณภาพตามวงรอบปีการศึกษา
5. น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณา
ของกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
6. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย คณะกรรมการ
ประจาแต่ละหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. มี ก ารจั ด ท าแผนยกระดั บ ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
อย่างครบถ้วน และดาเนินการตามแผนโดยต้องมีผลการประเมินโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต
จิตอาสา : ผู้มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยกาลังแรงกาย แรงสมอง โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนส่วนตัว
ใฝ่รู้
: ผู้มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
สู้งาน : ผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีวินัย มีความเพียรพยายาม และ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลผลิตเป็นการสะท้อนผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ตามอัต ลักษณ์ที่มหาวิทยาลัย กาหนด คือ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยจะประเมินจากนักศึกษา
รุ่นชั้นปีสุดท้าย เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคะแนนเต็ม 5
สูตรการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินนักศึกษารุ่นชัน้ ปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด

หมายเหตุ ข้ อ มู ล จากการส ารวจต้ อ งมี ค วามเป็ น ตั ว แทนของนั ก ศึ ก ษารุ่ น ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย
ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนนักศึกษา
รุ่นชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ และผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
ผลลัพธ์ของอัต ลักษณ์ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และ
การมีงานทาของบัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต “จิ ต อาสา ใฝ่ รู้ สู้ ง าน”
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกคณะ
2. มีการดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมในข้อ 1
3. ในทุกกิจ กรรมที่ดาเนิ นการ มีการประเมิน ผลความส าเร็จตามตัว บ่งชี้วัดความส าเร็ จ
อย่างครบถ้วน
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนครบถ้วนทุกวัตถุประสงค์
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
7. ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80
โดยสารวจจากผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

หมายเหตุ : คะแนน 1-4 นับจากเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1-6

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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2. คุณภาพการบริหารงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
เกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ของมหาวิทยาลัย คือ นาคะแนนทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การบริ ห ารของคณะมาบวกกั น ซึ่ ง เป็ น ภาพรวมของผลการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย 5 คณะ 8 หน่วยงานสนับสนุน 1 โรงเรียนสาธิตฯ และหน่วยงานอื่น ๆ
ผลการบริหารของทุกหน่วยงานภายในระดับมหาวิทยาลัยโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานภายในคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละคณะและ
หน่วยงานได้มีกากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการดาเนินงาน
ในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินของหน่วยงานในระดับคณะ และระดับสานัก
สถาบัน และศูนย์
คะแนนที่ได้ =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินของหน่วยงานทุกหน่วยงานในระดับคณะ
ระดับสานัก สถาบัน และศูนย์
จานวนหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

