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ประเด็นถาม-ตอบ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
แนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
----------------------------------1. มหาวิทยาลั ย จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของตนเองอี กหรื อ ไม่ และเมื่อมหาวิ ทยาลั ย ก าหนด
มาตรฐานของสถาบันตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้านแล้วยังต้องกาหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐานแต่ละด้าน
ด้วยหรือไม่
- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานของสถาบันโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังต้องกาหนดตัวบ่งชี้ของมาตรฐานแต่ละด้านไว้ด้วยเพื่อใช้
ในการประเมินตนเองว่าผลการดาเนินงานแต่ละด้านเป็นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือไม่ หากไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวังจะปรับปรุงอย่างไร หรือหากเป็นไปตามที่คาดหวังแล้วจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร
2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดมาตรฐานของสถาบันได้ตามบริบ ทของตนเอง หากมหาวิทยาลัยกาหนด
ไม่ ค รบทั้ ง 5 ด้ า นได้ ห รื อ ไม่ เช่ น ถ้ า มหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ว่ า ตนเองไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
จาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยด้วยหรือไม่
- มหาวิทยาลัยต้องกาหนดมาตรฐานของสถาบันให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน โดยด้านผลลัพธ์ผู้เรียนต้องเป็นไป
ตามทั้ง 3 ข้อย่อยที่ระบุในมาตรฐานด้านนี้อย่างครบถ้วน แต่ในส่วนของมาตรฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สามารถกาหนดตามความเชี่ยวชาญ อัต
ลักษณ์ และบริบทของตนเองได้ตามสมควรโดยไม่ทิ้งประเด็นสาคัญในมาตรฐานนั้นๆ ทั้งนี้ มาตรฐานของ
สถาบั น ที่กาหนดต้องให้ บ รรลุ เป้าหมายส าคัญคือ เพื่อให้ ผู้ เรียนมีคุณลั กษณะของคนไทยที่กาหนดใน
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมุ่งเน้นการเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคัง และยั่งยืน
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3. ขั้นตอนการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องดาเนินการอย่างไร จาเป็นต้องเสนอสภาสถาบัน
พิจารณาหรือไม่ และต้องดาเนินการภายในปีการศึกษา 2561 หรือไม่
- เนื่องจากขณะนี้ เดือนพฤษภาคมแล้ว ถ้ามหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการประเมินตนเองภายในเดื อน
มิถุนายน – กรกฎาคมนี้ และยังไม่ได้จัดทามาตรฐานสถาบันของตนเอง ก็คงดาเนินการไม่ทัน ดังนั้น ในปี
การศึกษา 2561 นี้อาจรายงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ควรเร่งดาเนินการจัดทา
มาตรฐานของสถาบันในปีต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลบังคับ
ใช้แล้ว อนึ่ง ในการจัดทามาตรฐานของสถาบัน ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
และประกาศให้ทราบทั่วกัน
4. เมื่อสถาบันอุดมศึกษากาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาแล้ว ต้องเสนอให้ สกอ. พิจารณาให้ความเห็ นชอบ
ก่อนที่จะนาไปใช้หรือไม่
- สถาบั น อุดมศึ กษาสามารถดาเนิ น การประกั น คุณภาพการศึ กษาเพื่ อ ให้ ไ ด้ ตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่
สถานศึกษาก าหนดได้เลย จากนั้นให้ จัดส่ งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ ห น่ว ยงานต้น สั ง กั ด
พิจารณาทุกสิ้นปีการศึกษา
5. ก่อนหน้านี้ สกอ. ให้ความสาคัญกับ OBE (Outcomes Based Education) และ TQF (Thai Qualification
Framework) ปัจจุบันมีคาใหม่คือ DOE (Desired Outcomes of Education) คาเหล่านี้มีความเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร
- OBE เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ ส่วน TQF เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ชาติที่เน้นจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้ านในหลักสูตรแต่ละระดับ ซึ่งก็เป็ น
การจัดการศึกษาแบบ OBE เช่นเดียวกัน สาหรับ DOE เป็นผลลัพธ์จากการศึกษาที่คาดหวังจากผู้เรียนซึ่ง
กาหนดไว้เป็นมาตรฐานของชาติ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF ก็เป็นส่วนหนึ่งของ DOE
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6. ระบบประกันคุณภาพตามกฎกกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการใน
ระดับใดบ้าง
- ตามที่กาหนดในข้อ 5.3 ของมาตรฐานการอุดมศึกษา คือ ให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มี
การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และสถาบั น ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกากับให้การจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และมาตรฐานอื่ น ๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
7. การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพฉบับใหม่ ต้องยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือไม่
- ใช่ สถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการกากับมาตรฐานของหลักสูตรทุกหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA Online เนื่องจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 5.3 กาหนดไว้
8. มหาวิทยาลัยสามารถคิดระบบประกันคุณภาพของตนเอง โดยไม่ต้องใช้ระบบประกันคุณภาพของ สกอ., CUPT
QA หรือ EdPEx ได้หรือไม่
- ได้ มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกาหนดระบบประกันคุณภาพของตนเอง โดยไม่จาเป็นต้องใช้ระบบของ
สกอ., CUPT QA, EdPEx ซึ่งระบบที่มหาวิทยาลั ยเลือกใช้อาจเป็นระบบของสากลหรือระบบที่ตนเอง
พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะเลือกใช้ระบบใด จะต้องอย่างน้อยเทียบเคียงได้กับระบบประกัน
คุณภาพของ สกอ. และสามารถประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน และมหาวิทยาลัย
ไม่จาเป็นต้องแจ้ง สกอ. ก่อนก็ได้ แต่ต้องให้รายละเอียดของระบบดังกล่าวในรายงานการประเมินตนเองว่า
เป็นเช่นใด หากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองประจาปี
ของมหาวิทยาลัยแล้วพบว่า ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้นั้นไม่ เทียบเคียงได้กับระบบของ
สกอ. และไม่ครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา ก็จะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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9. กรณีที่มหาวิทยาลัยจะเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพของสากลแล้ว ยังต้องกาหนดตัวบ่งชี้สาหรับการรายงานผล
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอีกหรือไม่
- แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะใช้ระบบของสากล แต่ตัวบ่งชี้ของระบบดังกล่าวอาจไม่ตอบผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องกาหนดตัวบ่งชี้สาหรับ การรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อตอบ
ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเพิ่มเติมด้วย
10. การกาหนดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดอย่างไร
- มาตรฐานที่ 1-4 คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้กาหนดตัวบ่งชี้ผลลัพธ์เพื่อตอบในรายงานผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ส่วนมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ไม่ต้องกาหนดตัวบ่งชี้ผลลัพธ์เพื่อตอบในรายงาน
ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
11. มหาวิทยาลั ย สามารถรวมกลุ่มกัน พัฒ นาระบบประกันคุณภาพส าหรับนาไปใช้ในการประกันคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา ได้หรือไม่
- ทาได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่รวมกลุ่มกันควรจะเป็นกลุ่มที่มีบริบทเหมือนกัน
12. ถ้ามหาวิทยาลัยใช้ระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ AUN QA และใช้ระบบประกันคุณภาพระดับคณะ
และสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx ต้องรายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online อย่างไร
- มหาวิทยาลัยต้องรายงานดังนี้
1) ระดับหลักสูตร ให้รายงานทั้งผลการกากับมาตรฐาน และผลการประเมิน ตนเองตามระบบของ AUN
QA โดยแนบเป็น PDF File
2) ระดับ คณะและสถาบั น ให้ รายงานตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx โดยแนบเป็น PDF file พร้อ ม
Common Data Set ตามที่ CHE QA กาหนด
3) รายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบันเพื่อตอบผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้านใน
CHE QA
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13. การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ถ้าระดับสถาบัน ใช้ระบบประกัน
คุณภาพของ สกอ. ระดับคณะใช้เกณฑ์ EdPEx ผลการประเมินตนเองที่ต้องแนบเป็นหลักฐานสาหรับการ
รายงานผ่านระบบ CHE QA Online ต้องแนบผลการประเมินระดับสถาบันหรือคณะ
- ขอให้แนบผลการประเมิน ระดับสถาบัน เนื่องจากการรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเป็นการรายงานผลการดาเนินงานในระดับสถาบัน หากใช้ระบบประกันคุณภาพอื่นในระดับคณะ
ที่ไม่ใช่ของ สกอ. ให้แนบเอกสารในรูปแบบ PDF File ผ่านระบบ CHE QA Online
14. ใครเป็นผู้จัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่นี้
- มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ โดยให้ระบุว่า
มหาวิทยาลัยจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ทาให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง และให้รายงานผลลัพธ์ที่
สะท้อนมาตรฐานการอุดมศึกษา ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันกาหนดในมาตรฐานแต่ละ
ด้านเหล่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินตนเองตามระบบประกัน
คุ ณ ภาพที่ ส ถาบั น เลื อ กใช้ ทั้ ง นี้ หากการด าเนิ น การไม่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถาบั น
มหาวิทยาลัยมีแผนดาเนินการปรับปรุงอย่างไร และหากดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันแล้ว มหาวิทยาลัยมีแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร พร้อมแนบผลการประเมินตนเองที่ผ่านความ
เห็ น ชอบจากสภาสถาบั น หรื อ คณะกรรมการที่ส ภาสถาบัน มอบหมาย โดยจัดส่ งผ่ านระบบ CHE QA
Online
15. มหาวิทยาลัยต้องรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาด้วยหรือไม่
- การรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาให้รายงานเฉพาะระดับสถาบัน โดยไม่ต้องรายงาน
ในระดับคณะวิชา แต่ การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษายังคงมี 3 ระดับเหมือนเดิม คือ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน และมีการรายงานเช่นเดิม
16. การรายงานผลการประเมิน ตนเองตามมาตรฐานการอุด มศึ กษาต้อ งรายงานผ่ านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ใช่หรือไม่
- ใช่ เริ่มตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2561 เป็นต้นไป
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17. ระบบ CHE QA Online เอื้อต่อการดาเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่หรือไม่
- ระบบ CHE QA Online ยังเอื้อต่อการดาเนินการได้ เนื่องจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ กาหนดให้ต้องมี
การก ากั บ มาตรฐานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร ดั ง นั้ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษายั ง ต้ อ งท า
องค์ประกอบที่ 1 เรื่องการกากับมาตรฐาน ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ นั้นขึ้นอยู่กับว่าสถาบันอุดมศึกษาใช้
ระบบประกันคุณภาพใด หากใช้ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. ก็สามารถรายงานตามระบบ CHE QA
Online ได้ หากใช้ระบบประกันคุณภาพอื่นก็ให้รายงานตามระบบนั้นๆ แล้วจัดส่งในรูปแบบ PDF File
ผ่านระบบ CHE QA Online
18. การรายงานผลลัพธ์ผู้เรียน มหาวิทยาลัยต้องทา Student Profile ของนักศึกษาทุกคนหรือไม่
- สกอ. เพียงแค่นาเสนอแนวทางการประเมินผลลัพธ์ด้านผู้เรียนเพื่อให้มหาวิทยาลัยนาไปปรับใช้หรือไปคิด
ต่อว่าควรจะประเมินอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดแนวทางการประเมินเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของ
ผู้เรียนได้เอง อาจไม่ใช่ในรูปแบบของ Student Profile ก็ได้
19. ในภาพรวมของประเทศไทย ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย จะทาให้เกิด
มาตรฐานที่แตกต่างกันหรือไม่
- มาตรฐานกลาง เช่น ผลลัพธ์ผู้เรียน ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ มาตรฐานที่ขึ้นกับอัตลักษณ์ 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. ปั จ จุ บั น มหาวิท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ ง สามารถก าหนดระบบประกั นคุ ณ ภาพของตนเองได้ สกอ. จะแนะน าให้
มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การการตรวจประเมิ น อย่ า งไร มหาวิ ท ยาลั ย สามารถรายงานผลตามตั ว บ่ ง ชี้ ของ
มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเชิญผู้ประเมินจากภายนอกมาตรวจประเมินได้หรือไม่ รวมทั้ง การอบรมผู้ประเมินควร
ดาเนินการอย่างไร
- มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเชิญผู้ประเมินจาก
ภายนอกมาตรวจประเมินได้ เนื่องจากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้ให้อิสระแก่
สถานศึกษา อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้กาหนดให้ มีการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะเป็นผู้กาหนดหน่วยงานภายนอกที่ จะทา
หน้ าที่ป ระเมิน มหาวิทยาลั ย ซึ่ งอาจจะเป็นหน่ว ยงานของสากล หรือหน่ว ยงานของเอกชน ก็ได้ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยควรจะมีความพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอกด้วย
23. เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศให้สถาบันอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึ กษาต้องดาเนิ น การให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแทน ทาให้สถาบันการอาชีว ศึ กษา
จานวน 23 แห่งที่จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ต้องรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่เนื่องจากยังไม่มีความรู้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง และยัง
ไม่รู้ว่าจะกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินอย่างไร ดังนั้น ในระยะแรกนี้จะขอใช้ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. ไปก่อนได้หรือไม่
- ได้
24. สถาบันการพลศึกษาได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา โดยการนาระบบของ
สกอ. ไปปรับใช้และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันเรียบร้อย
แล้ว ต้องส่งให้ สกอ. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ และการรายงานผลการประเมินต้องรายงานอย่างไร
- สถาบันการพลศึกษาไม่จาเป็นต้องส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษาให้ สกอ.
พิจารณา แต่ในส่วนของการรายงานผลการกากับมาตรฐานของหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐาน และการรายงานผล
การประเมิน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ รายงานผ่ านระบบ CHE QA Online พร้อมแนบผลการ
ประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพที่สถาบันเลือกใช้ในรูปแบบ PDF File เนื่องจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องเก็บข้อมูลทางการอุดมศึกษาทั้งหมด
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25. การประเมินหลักสูตร TQR ยังคงมีอยู่หรือไม่
- การประเมินหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ TQR ยังคงมีอยู่ ซึ่งจะกาหนดแนวทางการประเมินในลักษณะใดนั้น
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
 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่เป็นการแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
- ตัวอย่างตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 สัดส่วนจานวนกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของท้องถิ่นและของชาติต่อกิจกรรมทั้งหมด
------------------------------------

