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ประเด็นถาม-ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ 

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 

----------------------------------- 

 

1. มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาของตนเองอีกหรือไม่ และเมื่อมหาวิทยาลัยก าหนด

มาตรฐานของสถาบันตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้านแล้วยังต้องก าหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐานแต่ละด้าน

ด้วยหรือไม่  

- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานของสถาบันโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังต้องก าหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐานแต่ละด้านไว้ด้วยเพ่ือใช้

ในการประเมินตนเองว่าผลการด าเนินงานแต่ละด้านเป็นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือไม่ หากไม่เป็นไป

ตามท่ีคาดหวังจะปรับปรุงอย่างไร หรือหากเป็นไปตามที่คาดหวังแล้วจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 

 

2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดมาตรฐานของสถาบันได้ตามบริบทของตนเอง หากมหาวิทยาลัยก าหนด

ไม่ครบทั้ง 5 ด้านได้หรือไม่ เช่น ถ้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม 

จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้วยหรือไม่ 

- มหาวิทยาลัยต้องก าหนดมาตรฐานของสถาบันให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน โดยด้านผลลัพธ์ผู้เรียนต้องเป็นไป

ตามทั้ง 3 ข้อย่อยที่ระบุในมาตรฐานด้านนี้อย่างครบถ้วน แต่ในส่วนของมาตรฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม 

ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สามารถก าหนดตามความเชี่ยวชาญ อัต

ลักษณ์ และบริบทของตนเองได้ตามสมควรโดยไม่ทิ้งประเด็นส าคัญในมาตรฐานนั้นๆ  ทั้งนี้ มาตรฐานของ

สถาบันที่ก าหนดต้องให้บรรลุเป้าหมายส าคัญคือ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะของคนไทยที่ก าหนดใน

ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมุ่งเน้นการเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ

ไทยสู่ความม่ันคง มั่งคัง และยั่งยืน 
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3. ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการอย่างไร จ าเป็นต้องเสนอสภาสถาบัน

พิจารณาหรือไม่ และต้องด าเนินการภายในปีการศึกษา 2561 หรือไม ่

- เนื่องจากขณะนี้เดือนพฤษภาคมแล้ว ถ้ามหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการประเมินตนเองภายในเดือน

มิถุนายน – กรกฎาคมนี้ และยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานสถาบันของตนเอง ก็คงด าเนินการไม่ทัน ดังนั้น ในปี

การศึกษา 2561 นี้อาจรายงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ควรเร่งด าเนินการจัดท า

มาตรฐานของสถาบันในปีต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลบังคับ

ใช้แล้ว อนึ่ง ในการจัดท ามาตรฐานของสถาบันให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

และประกาศให้ทราบทั่วกัน  

 

4. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาแล้ว ต้องเสนอให้ สกอ. พิจารณาให้ความเห็ นชอบ

ก่อนที่จะน าไปใช้หรือไม ่

- สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่

สถานศึกษาก าหนดได้เลย จากนั้นให้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้หน่วยงานต้นสังกัด

พิจารณาทุกสิ้นปีการศึกษา  

 

5. ก่อนหน้านี้ สกอ. ให้ความส าคัญกับ OBE (Outcomes Based Education) และ TQF (Thai Qualification 

Framework)  ปัจจุบันมีค าใหม่คือ DOE (Desired Outcomes of Education) ค าเหล่านี้มีความเหมือนหรือ

ต่างกันอย่างไร 

- OBE เป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ ส่วน TQF เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ

ชาติที่เน้นจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านในหลักสูตรแต่ละระดับ ซึ่งก็เป็น

การจัดการศึกษาแบบ OBE เช่นเดียวกัน ส าหรับ DOE เป็นผลลัพธ์จากการศึกษาที่คาดหวังจากผู้เรียนซึ่ง

ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานของชาติ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF ก็เป็นส่วนหนึ่งของ DOE  
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6. ระบบประกันคุณภาพตามกฎกกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการใน

ระดับใดบ้าง 

- ตามที่ก าหนดในข้อ 5.3 ของมาตรฐานการอุดมศึกษา คือ ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มี

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับ อุดมศึ กษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  และมาตรฐาน อ่ืนๆ  ที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 

7. การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพฉบับใหม่ ต้องยึดตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือไม่ 

- ใช่ สถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการก ากับมาตรฐานของหลักสูตรทุกหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online เนื่องจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ด้าน

การบริหารจัดการ ข้อ 5.3 ก าหนดไว้ 

 

8. มหาวิทยาลัยสามารถคิดระบบประกันคุณภาพของตนเอง โดยไม่ต้องใช้ระบบประกันคุณภาพของ สกอ., CUPT 

QA หรือ EdPEx ได้หรือไม ่

- ได้ มหาวิทยาลัยมีอิสระในการก าหนดระบบประกันคุณภาพของตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบของ 

สกอ., CUPT QA, EdPEx ซึ่งระบบที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้อาจเป็นระบบของสากลหรือระบบที่ตนเอง

พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะเลือกใช้ระบบใด จะต้องอย่างน้อยเทียบเคียงได้กับระบบประกัน

คุณภาพของ สกอ. และสามารถประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน และมหาวิทยาลัย

ไม่จ าเป็นต้องแจ้ง สกอ. ก่อนก็ได้ แต่ต้องให้รายละเอียดของระบบดังกล่าวในรายงานการประเมินตนเองว่า

เป็นเช่นใด หากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองประจ าปี

ของมหาวิทยาลัยแล้วพบว่า ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้นั้นไม่เทียบเคียงได้กับระบบของ 

สกอ. และไม่ครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา ก็จะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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9. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจะเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพของสากลแล้ว ยังต้องก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการรายงานผล

การประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอีกหรือไม่ 

- แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะใช้ระบบของสากล แต่ตัวบ่งชี้ของระบบดังกล่าวอาจไม่ตอบผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องก าหนดตัวบ่งชี้ส าหรับการรายงานผลการประเมินตนเองเพ่ือตอบ

ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ิมเติมด้วย  

 

10. การก าหนดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดอย่างไร 

- มาตรฐานที่ 1-4 คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ และด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้ก าหนดตัวบ่งชี้ผลลัพธ์เพ่ือตอบในรายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ส่วนมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ไม่ต้องก าหนดตัวบ่งชี้ผลลัพธ์เพ่ือตอบในรายงาน

ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

11. มหาวิทยาลัยสามารถรวมกลุ่มกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพส าหรับน าไปใช้ในการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา ได้หรือไม ่

- ท าได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่รวมกลุ่มกันควรจะเป็นกลุ่มที่มีบริบทเหมือนกัน  

 

12. ถ้ามหาวิทยาลัยใช้ระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ AUN QA และใช้ระบบประกันคุณภาพระดับคณะ

และสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx ต้องรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online อย่างไร 

- มหาวิทยาลัยต้องรายงานดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร ให้รายงานทั้งผลการก ากับมาตรฐาน และผลการประเมินตนเองตามระบบของ AUN 

QA โดยแนบเป็น PDF File  

2) ระดับคณะและสถาบัน ให้รายงานตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx โดยแนบเป็น PDF file พร้อม 

Common Data Set ตามท่ี CHE QA ก าหนด 

3) รายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบันเพ่ือตอบผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้านใน 

CHE QA 
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13. การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ถ้าระดับสถาบันใช้ระบบประกัน

คุณภาพของ สกอ. ระดับคณะใช้เกณฑ์ EdPEx  ผลการประเมินตนเองที่ต้องแนบเป็นหลักฐานส าหรับการ

รายงานผ่านระบบ CHE QA Online ต้องแนบผลการประเมินระดับสถาบันหรือคณะ 

- ขอให้แนบผลการประเมินระดับสถาบัน เนื่องจากการรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน หากใช้ระบบประกันคุณภาพอ่ืนในระดับคณะ

ที่ไม่ใช่ของ สกอ. ให้แนบเอกสารในรูปแบบ PDF File ผ่านระบบ CHE QA Online  

 

14. ใครเป็นผู้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหมน่ี้  

- มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ โดยให้ระบุว่า

มหาวิทยาลัยจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ท าให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง และให้รายงานผลลัพธ์ที่

สะท้อนมาตรฐานการอุดมศึกษา ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการ

บริการวิชาการแก่สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันก าหนดในมาตรฐานแต่ละ

ด้านเหล่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินตนเองตามระบบประกัน

คุณภาพที่สถาบันเลือกใช้ ทั้งนี้  หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมีแผนด าเนินการปรับปรุงอย่างไร และหากด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันแล้ว มหาวิทยาลัยมีแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร พร้อมแนบผลการประเมินตนเองที่ผ่านความ

เห็นชอบจากสภาสถาบันหรือคณะกรรมการที่สภาสถาบันมอบหมาย โดยจัดส่งผ่านระบบ CHE QA 

Online   

 

15. มหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาด้วยหรือไม ่

- การรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาให้รายงานเฉพาะระดับสถาบัน โดยไม่ต้องรายงาน

ในระดับคณะวิชา แต่การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษายังคงมี 3 ระดับเหมือนเดิม คือ 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน และมีการรายงานเช่นเดิม  

 

16. การรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 

ภายใน 120 วัน ตั้งแตป่ีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ใช่หรือไม่ 

- ใช่  เริ่มตั้งแตป่ีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
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17. ระบบ CHE QA Online เอ้ือต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่หรือไม่ 

- ระบบ CHE QA Online ยังเอ้ือต่อการด าเนินการได้ เนื่องจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ ก าหนดให้ต้องมี

การก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษายังต้องท า

องค์ประกอบที่ 1 เรื่องการก ากับมาตรฐาน ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆ นั้นขึ้นอยู่กับว่าสถาบันอุดมศึกษาใช้

ระบบประกันคุณภาพใด หากใช้ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. ก็สามารถรายงานตามระบบ CHE QA 

Online ได้ หากใช้ระบบประกันคุณภาพอ่ืนก็ให้รายงานตามระบบนั้นๆ แล้วจัดส่งในรูปแบบ PDF File 

ผ่านระบบ CHE QA Online 

 

18. การรายงานผลลัพธ์ผู้เรียน มหาวิทยาลัยต้องท า Student Profile ของนักศึกษาทุกคนหรือไม ่

- สกอ. เพียงแค่น าเสนอแนวทางการประเมินผลลัพธ์ด้านผู้เรียนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าไปปรับใช้หรือไปคิด

ต่อว่าควรจะประเมินอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดแนวทางการประเมินเพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ของ

ผู้เรียนได้เอง อาจไม่ใช่ในรูปแบบของ Student Profile ก็ได้ 

 

19. ในภาพรวมของประเทศไทย ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยจะท าให้เกิด

มาตรฐานที่แตกต่างกันหรือไม่ 

- มาตรฐานกลาง เช่น ผลลัพธ์ผู้เรียน ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่มาตรฐานที่ขึ้นกับอัตลักษณ์ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ อาจแตกต่างกันได้ตามจุดเน้นของแต่ละสถาบัน เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย 

 

20. การวัดผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และด้านการบริการวิชาการ จะวัดผลลัพธ์ที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไร  

- วัดได้จากผลเชิงบวกที่มีต่อชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ อัน

เนื่องมาจากงานวิจัย นวัตกรรม หรือการบริการวิชาการนั้นๆ  

 

21. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบัน มีคะแนนได้/ตก ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือไม่  

- ไม่มี  
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22. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถก าหนดระบบประกันคุณภาพของตนเองได้ สกอ. จะแนะน าให้

มหาวิทยาลัยด าเนินการการตรวจประเมินอย่างไร มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลตามตัวบ่งชี้ ของ

มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเชิญผู้ประเมินจากภายนอกมาตรวจประเมินได้หรือไม่ รวมทั้ง การอบรมผู้ประเมินควร

ด าเนินการอย่างไร 

- มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเชิญผู้ประเมินจาก

ภายนอกมาตรวจประเมินได้ เนื่องจากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้ให้อิสระแก่

สถานศึกษา อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้มีการประเมินจาก

หน่วยงานภายนอกซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะเป็นผู้ก าหนดหน่วยงานภายนอกที่ จะท า

หน้าที่ประเมินมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานของสากล หรือหน่วยงานของเอกชน ก็ได้ ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยควรจะมีความพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอกด้วย 

 

23. เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศให้สถาบันอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแทน ท าให้สถาบันการอาชีวศึกษา 

จ านวน 23 แห่งที่จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ต้องรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่เนื่องจากยังไม่มีความรู้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และยัง

ไม่รู้ว่าจะก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินอย่างไร ดังนั้น ในระยะแรกนี้จะขอใช้ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน

ของ สกอ. ไปก่อนไดห้รือไม่  

- ได ้ 

 

24. สถาบันการพลศึกษาได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา โดยการน าระบบของ 

สกอ. ไปปรับใช้และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันเรียบร้อย

แล้ว ต้องส่งให้ สกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ และการรายงานผลการประเมินต้องรายงานอย่างไร  

- สถาบันการพลศึกษาไม่จ าเป็นต้องส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษาให้ สกอ. 

พิจารณา แต่ในส่วนของการรายงานผลการก ากับมาตรฐานของหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐาน และการรายงานผล

การประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้รายงานผ่านระบบ CHE QA Online พร้อมแนบผลการ

ประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพที่สถาบันเลือกใช้ในรูปแบบ PDF File เนื่องจากกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องเก็บข้อมูลทางการอุดมศึกษาท้ังหมด 
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25. การประเมินหลักสูตร TQR ยังคงมีอยู่หรือไม ่

- การประเมินหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ TQR ยังคงมีอยู่ ซึ่งจะก าหนดแนวทางการประเมินในลักษณะใดนั้น 

สกอ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 

26. ช่วยให้ตัวอย่างตัวบ่งชี้ในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน 

- ตัวอย่างตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  

 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้มาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน ข้อ 1.1 (เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ฯลฯ) 

 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้มาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน ข้อ 1.2 (เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ฯลฯ) 

 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้มาตรฐานผลลัพธ์ผู้เรียน ข้อ 1.3 (เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ฯลฯ) 

- ตัวอย่างตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 ร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

- ตัวอย่างตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

 ร้อยละของงานบริการวิชาการท่ีเป็นการแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

- ตัวอย่างตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 สัดส่วนจ านวนกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของท้องถิ่นและของชาติต่อกิจกรรมทั้งหมด 

------------------------------------ 


