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ค ำน ำ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักและเข้าใจใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการก าหนดนโยบาย พร้อมทั้งพัฒนาระบบกลไก การประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รายละเอียดในการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ  ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานต้องท าความเข้าใจตั้งแต่การวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน  เพ่ือให้การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

รายละเอียดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
เล่มนี้  เป็นแนวทางที่สามารถสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี จะส่งผลท าให้
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีคุณภาพต่อไป 

 
 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ธันวาคม  2560 
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บทที่  1 
บริบทของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                    
เมื่อปี  พ.ศ. 2514  นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้ง
วิทยาลัยครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี้ 

 1. จังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู  
 2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอ่ืน ๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือพิจิตร 
พิษณุโลก ลพบุรี  นครสวรรค์ ชัยภูมิ  ขอนแก่น  และเลย ซึ่งหากได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงขึ้นแล้วนักเรียน
จากจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีที่ดินจะมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ .ศ. 2484
ออกในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งให้กรมการฝึกหัดครูมา
ส ารวจท าแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตรเนื้อ
ที่ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
พิษณุโลกมารักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 โดย
รับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา
2519  
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”
วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2527 มีประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” มีผลให้วิทยาลัยครู
สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
 พ.ศ. 2528 สภาการฝึกหัดครูได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครูให้เรียก  กลุ่มวิทยาลัยครู
ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยครูนครสวรรค์  และวิทยาลัยครู
ก าแพงเพชรว่า  สหวิทยาลัยพุทธชินราช ส านักงานวิทยาลัยตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
 พ.ศ. 2535 โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคับทูล ขอพระราชทาน
นามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ พระองค์ทรง พระราชทานนาม ว่า  “สถาบัน
ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึงมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์”  ซึ่งแนวโน้ม
จะต้องปรับเปลี่ยน สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็น 
นิติบุคคล  มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น              
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุ     
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจ าการ 

 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
สาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ปี 
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 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 
 พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบรม
ราชวงศ์ 4 พระองค ์ ดังนี้ 

 1.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ สายศิลปกรรม
และศิลปประยุกต์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 2.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 3.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา 
โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 4.  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้า ฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  แด่สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ และ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
ว่า “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติเรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ “สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

 
สถานที่ตั้ง  

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต าบลสะเดียง  อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์        
0 5671 7100  โทรสาร  0 5671 7110 อินเตอร์เน็ต  http://www.pcru.ac.th ตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี - 
หล่มสัก ทางด้านทิศตะวันตก  ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 856  ไร่ 3 งาน  
57  ตารางวา 

 
 

 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     
 
สีประจ ามหาวิทยาลัย    สีม่วง    
 
ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย    ดอกอินทนิล 

 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   
 ปรัชญา      “ปญฺญา  เสฏฺฐา  ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด” 
 ปณิธาน      “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน” 
 วิสัยทัศน์     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความยั่งยืนสู่ความเป็นสากล” 
 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น” 

 
กล่มสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง
สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน 
ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

 
การด าเนินการตามโครงสร้าง  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1. สภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
 (1)  นายกสภามหาวิทยาลัย   
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 

และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  4 คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี  

ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่     
มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  4 คน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและ
มิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (3)  

 (5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 11 คน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (2) (3) และ (4)  

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซึ่งมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3)  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยค าแนะน าของอธิการบดี   

 
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ   ประกอบด้วย 
 (1)   ประธานสภาวิชาการ  ได้แก่  อธิการบดี   
 (2) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจ าคณะ  

คณะละ 1 คน   
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 (3)  กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจ านวนเท่ากับบุคคล
ตาม (2)   

 (4)   กรรมการและเลขานุการ 1 คน และมีผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 คน 
 
3.  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกอบด้วย ประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือก

จากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการของมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 21 คน   
 
4.  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานสภา

นักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งหมด 9 คน   
 
5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
 
6.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  

คณบดีคณะ ผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน จ านวนทั้งหมด 19 คน   
 

การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น  ได้มีการด าเนินการตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้   

1. ส านักงานอธิการบดี  ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
2. คณะครุศาสตร์ ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  ส านักงานคณบดี 

 5. คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  ส านักงานคณบดี 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่  ส านักงานคณบดี  
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แก่  ส านักงานผู้อ านวยการ 
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โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.1  โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
(1) 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(2) 

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

(3) 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(4) 
 

อธิการบดี 
 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

(6) 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) (5) 
 

 
 

รองอธิการบดี 
 

 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 
 

คณบดี 
 

 
 

ส านักงานคณบดี 
 

 
 

ผู้อ านวยการส านัก / สถาบัน 
 

 
 

กอง / สนง.  ผู้อ านวยการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

   ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์
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บทที่  2 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2560 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพแก่บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์  
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  เป็นต้นไป ตามประกาศฉบับ ดังนี้  
 ๑. การควบคุมคุณภาพ    
    1.1  ก าหนดให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย น าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาใช้ใน      
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  และ
ก าหนดให้ส านัก สถาบัน น าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก สถาบัน มาใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน 
  1.2 ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าแผนงาน   
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ให้ชัดเจน 
  1.3  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  1.4 มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุน 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ก าหนดไว้  
  1.5 มหาวิทยาลัยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ ส านัก สถาบัน 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ   
  2.1  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
2560  
  2.2  มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ   
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  2.3  มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างต่อเนื่อง 
 3. การประเมินคุณภาพ   
  3.1  ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง (Self-assessment report:*SAR) ครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ที่มี
ความพร้อมต่อการตรวจประเมิน 
  3.2  เสนอให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  3.3  ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  3.4 ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าเอกสาร
สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและน าผลการตรวจประเมิน ไปใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
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แผนภูมิ (Flow chart)  
แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบ
คุณภาพ 

การประเมิน 
คุณภาพ 

การควบคุม 
คุณภาพ 

1. ก าหนดให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย น าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  และก าหนดให้ส านัก สถาบัน น าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก สถาบัน มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน 

2. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท า
แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ให้ชัดเจน 

3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. มหาวิทยาลัยจัดให้ม ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื ่อ
สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนดไว้  

5. มหาวิทยาลัยจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560  

2. มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ   

3. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ไปใช้ใน      
การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่างต่อเนื่อง 

 

1. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุม     
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีความพร้อมต่อการตรวจประเมิน 

2. เสนอให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

3. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าเอกสาร
สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและน าผลการตรวจประเมิน ไปใช้ใน       
การวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
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2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตามสาระส าคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้เกิดคุณภาพแก่บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกันทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลลัพธ์  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปในทิศทางเดียว
ทั้งมหาวิทยาลัย และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ 

  1. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดให้มี
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการก ากับ ติดตาม ประสานและเตรียมการตรวจประเมิน 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ยึดถือและใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย และหลักการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

  3. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพที่ชัดเจน และด าเนินการตามระบบ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมต่อการตรวจประเมิน 

  4. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ใช้ผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผลและเป็นผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรของทุกหน่วยงาน 

  5. ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

  6. ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจในการออกค าสั่งเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้นี้ 
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3. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
3.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ภารกิจหลักที่ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี **4**ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย            
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว   มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 
 1)**คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
 2)**ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา  ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต  อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องรับการประกันของคุณภาพการศึกษา 
 3)**สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต**เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง           
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ          
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
  4)**สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
  5)**สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   (participation)   
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมา     
ภิบาล 
  6)**พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก*โดยการประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  7)**คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา*เมื่อวันที่*7*สิงหาคม  
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  8)**กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิต ใน
แต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
  9)**กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ*เรื่อง*มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา    
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 
 
 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2560 
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY 20    

  

 

3.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้  

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน     
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ.2545 และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยาว*มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร  คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุงตอลดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่าสถาบัน อุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
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 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 
ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  
 4.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมพ้ืีนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ
หลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อน
ภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่นและระดับประเทศ  จนถึงการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์  ซึ่งระบบอุดมศึกษา
แต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ
บัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้ มีกลไก
ร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และใน
ระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษา และสาธารณะ
ให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ 
  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน  ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค    
เพ่ือรองรับการด ารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาโทด้วยก็ได้ 
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
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ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2  เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 
  กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ
ท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
  ดังนั้น  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555- 2559)  ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555- 2559  ต้อมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมี
คุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดย
อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ ปี 2559  “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนา
ชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่
คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
 
 4.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม*2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ      
การอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐาน
ย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 มาตรฐานเช่นกัน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนว    
การจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อย    
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษา    
ของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่ งหมายและหลักการ                
ของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
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สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี   
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิ   และสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา  ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ   
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่ง
ต่อมาได้จัดท าเป็น ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545   เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ
ให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งให้มีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละ
คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิน
ระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาหลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษา
ทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่
หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแกส่ถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
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อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ   รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
5. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom)  ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก)ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  ระดับ 
อุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 5.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช่กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้น
จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1)**ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. 2553 
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 2)**เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ 
ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)**ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่  ประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ 
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน      
ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 4)**ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5)**เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

1.1.2  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา  ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องอีกมาก*เช่น*เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1)**ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อ  ได้คะแนนเท่าใด  กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้
ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ  และ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน  โดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 
 2)**ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
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การอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการ
วิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจ
ด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน   หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ
หลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด   ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด  ในบทที่ 4 
ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
น าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร  ระดับคณะและระดับ
สถาบัน  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตาม  การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ    
ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว
ด้วย 
 5.1.3  กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ*ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ  คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง*หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้*คือ*การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหลักสูตร  ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท า
คู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน*แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ใน
ทุกระดับ 
 5.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ     
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ เป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับบุคคล   ระดับหลักสูตร     
คณะวิชา และสถาบัน  ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผลต่อ
คุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 
6. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 *ที่ว่า
ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
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สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป*มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญท่ีครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ    
และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น  คล่องตัว   
และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา*ตลอดจนสะท้อนให้ เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา             
ในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ . 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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มาตรฐาน รวมถึง 

มาตรฐานสถาบันอุดม 
ศึกษาและกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามพนัธกิจของการอุดมศึกษาและบริหารจัดการ 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

ผลผลติทางการศึกษาทีไ่ด้คุณภาพ 
 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

 
แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ   ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า  (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น  
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
 
 
 
 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2560 
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY 29 

 

 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสังกัดทกุ 3 ปี 

การติดตาม
ผล การตรวจเยีย่ม   

รายงานผล 
การประเมิน รายงานประจ าปี 

 

ข้อมูลป้อนกลับ    

การประเมินคุณภาพภายนอก
ภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน 

ข้อมูลป้อนกลับ    

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า  เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  
(CHE QA Online)  ซ่ึงเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ 
ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเอกสารอ้างอิง   การประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน      
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตามตรวจสอบ
ของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก  สะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 
8. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

8.1  พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม 

ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา  ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด 
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม  (2557 - 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562)   
 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
แต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์  โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัว
บ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ  คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ใน
ส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้น
ต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบัน
ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเนื่องจากใน
ระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วน
ใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรกโดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการ
ประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของ
ระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยัง
มีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม 
ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม 
ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่
ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 8.2  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่  (พ.ศ. 2557 – 2561) 
 ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา 
โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน 
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หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการ
ดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม  พัฒนานักศึกษาการวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์           
สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ที1่ การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ 
การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
สถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบ
ที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  พิจารณาให้
เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย  ด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน**ด้านการด าเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการ
ของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจ
ของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่
ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ  และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุกปีการศึกษาตลอดจนเพ่ือรองรับ
การติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้งการสร้างความม่ันใจ ต่อสังคม
ในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า  ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552   
 อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ให้มีการด าเนินการตั้งแต่  การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต
และส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์
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ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  มีการควบคุมคุณภาพใน
ทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา   
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้ง
มีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ 
ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน  เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง 
ทั้งนี้   โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด   
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 
 8.3 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P**=**เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้า
นี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D**=**ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  คือเดือนที่          
1–เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 
 C/S  =  ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

 A**=**วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย )      
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มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
 2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ 
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
 3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
 4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 
 5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
 6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป
 8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
 9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดย
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด*อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
  - ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา
เป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
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รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - กรรมการ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
  - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และมีประสบการณ์เป็น   
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
  - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และมีประสบการณ์เป็น        
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
  - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
 2. กรรมการ 
  - กรณีเป็นอาจารย์  ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ป ี
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ        
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

   นิยามศัพท ์
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บทที่  3 
นิยามศัพท ์
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง 
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี 
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ือ
อาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ#จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด

แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน  ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย 
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การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal)  การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง การเผยแพร่ที่ เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ     
(อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน  หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ไทย 
และเวียดนาม 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความ
ที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก  ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์    
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดย
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่  (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ  และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย  หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน
เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)  ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer  Review)  หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง  (Peer  Review)   หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างใน
การท าวิจัยนั้นๆ  และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ่างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อ ยแล้ว  ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยใช้รายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร  ทั้งนี้  การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้
รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ  กล่าวคือ  ระบุชื่อ
เจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน   
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI 
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Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้นจึงจะก าหนดให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุน
ต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการ งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่
น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน  เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์
วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้นตัวอย่าง
หลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์  (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)  ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) ตัวอย่าง
หลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  (ที่มา : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2549) 
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พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิด
สอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรม
ที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 2 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
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ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ 
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ 
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี 
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย  อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
 
 
 
1 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ใน
ปีที่ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 
* หมายเหตุ  เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558) 
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ระดับหลกัสูตร 
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บทที่  4 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงาน 
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรไดด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ  ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน 
ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
ส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมี
การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้    
ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น  ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ  เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบในการ

ประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็น 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด  โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี      เกณฑ์ 3 ข้อ   
บัณฑิตศึกษา    เกณฑ์ 11 ข้อ 

2. การผลิตบณัฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

-   ผลประเมินคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

- (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

- (ปริญญาโท)  ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- (ปริญญาเอก)  ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การับนักศึกษา   
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวทิยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของ

นักศึกษา 
4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและการพัฒนา

อาจารย ์
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- ระบบการบริหารอาจารย ์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง 
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - การคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์  (ต่อการบริหารหลักสูตร) 

5. หลักสตูร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขานั้นๆ 
5.2 การวางระบบผูส้อนและ

กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรยีนการสอนในระดบัปริญญาตรีที่มีการบรู

ณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม  และ
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา  ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร ์

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา  ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวทิยานิพนธ์ 

- การช่วยเหลือ  ก ากับ  ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ  และการตพีิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร ( มคอ.5  มคอ.6  และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าวในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ ได้ประกาศใช้  เมื่ อ พ .ศ . 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย
หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้และประจ า
หลักสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลว. 18 
เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
• อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่เป็นหลักสตูรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ได้อีก 1หลักสูตร 
โดยต้องเป็นหลักสูตรทีต่รงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสตูรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 
• อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรในระดับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
ได้อีก 1 หลักสตูร 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 
มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
• กรณีหลักสูตรปรญิญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสตูร
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาของหลักสตูร โดยมีคณุวฒุิครอบคลุม
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู'้ช่วย
ศาสตราจารย ์ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ 
หลักสตูร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ์หรืออาจารยผ์ู้สอบ 
วิทยานิพนธ ์หรืออาจารยผ์ู้สอน 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ 
หลักสตูร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ ์หรืออาจารยผ์ู้สอบ 
วิทยานิพนธ ์หรืออาจารยผ์ู้สอน 

 



 

 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

 คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันจ านวน
อยา่งนอ้ย 3 คน 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันจ านวน
อย่างนอ้ย 3 คน 

 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารย ์
ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปรญิญาโท 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า 
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา 
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี 
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั 
ปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิ 
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปรญิญาโท 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ า 
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์ในสาขาวิชา 
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี 
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั 
ปริญญา 

หลักสตูรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที ่ศธ 
0506(4)/ว867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่า
ให้อาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอกเป็น
อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้  
แม้จะยังไม่มผีลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษา 
ทั้งนี ้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีเริ่มสอน 
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย ์
ผู้สอนในระดับปรญิญาเอกและเปน็อาจารย์
ประจ าหลักสตูรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได ้

5. คุณสมบัต ิ
ของอาจารย์ที่ 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการ 
ค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที ่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี 
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั 
ปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที ่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี 
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั 
ปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี ้
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ทีม่ีคุณสมบัตติาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็ม
เวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลยั คือมีสญัญาจา้งที่ให้ค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่าง
ชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์



 

 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

    ร่วม อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนได2้) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” 
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีอาจารย์ที่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลักไดต้่อไปจนนักศึกษาส าเรจ็
การศึกษาหากนักศึกษาได้รับอนมุตัิโครงรา่ง 
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอาย ุ

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที ่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที ่
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี 
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั 
ปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที ่
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี 
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั 
ปริญญา 

แนวทางบริห าร เกณ ฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548ข้อ 7.6 ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ  หมายถึ งบุ คลากรที่ มี ความรู้  ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่ง 
อาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา 
ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้น 
ส่วนผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคคลากรประจ าใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมี 
ความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้นๆเป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน
หรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน 
นั้น เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดในกรณหีลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารยผ์ูส้อน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก  



 

 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

    

หรือไมเ่ป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแตร่อง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้ง
คณะกรรมการการอดุมศึกษาให้รบัทราบการ
แต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบตัิของ
อาจารย ์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์

 1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปรญิญา 
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี 
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบั 
ปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปรญิญา 
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี 
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบั 
ปริญญา 

 
 
 
 
 
 
 

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน 
ของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสบืเนื่องฉบับเตม็ใน 
การประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือวารสารหรือ 
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ 
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่ม ี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ 
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ ์การจด
ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง 
วิชาการได ้โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบตัร 
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้า 
อิสระในระดับ 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย ์1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย ์1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 

วิทยานิพนธ์  
อาจารย ์1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 
ข้อ 10ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาไดไ้ม่เกิน 5 คน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าทีม่ีศักยภาพ  



 

 

 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

บัณฑิตศึกษา  หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้ 
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ ์1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

 พร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพ 
สูงที่มีความพร้อมทางดา้นทุนวิจัยและเครื่องมือ
วิจัย รวมทั้งผู้ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่องในการผลติผลงาน 

10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า 
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มีผลงานวิจยัอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

เป็นเจตนารมย์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ 

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตาม 
รอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ
หลักสตูร  6 ปี ประกาศใช้ใน
ปีที ่8) 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนมุตัิ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนมุตัิ/ 
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร
ใช้งานในปีท่ี 6) 
 

 

รวม เกณฑ ์3 ข้อ เกณฑ ์11 ข้อ เกณฑ ์11 ข้อ  



 

 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการปร ะกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้  

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2560 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำคือ  กำรผลิตบัณฑิต  หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่ก ำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษำ
จะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง  สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้เพ่ือกำรด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ  มีควำมส ำนึกและ
ควำมรับผิดชอบในฐำนะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของสถำบันอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนในกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ได้จัดท ำมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่
ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ซึ่งเป็นกำรประกันคุณภำพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสำรให้สังคม 
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงำนที่เก่ียวข้องต่ำงๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภำพของบัณฑิตที่ผลิตออกมำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้
ในผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภำพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยพิจำรณำจำกผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรมีงำนท ำ และคุณภำพผลงำนวิจัยของ
นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆ คุณภำพบัณฑิตจะพิจำรณำได้จำก     
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2  กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี
- ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีกำรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้ใน  มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำนคือ 1) ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบและ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
   
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ข้อมูลประกอบ  
 จ ำนวนบัณฑิตท่ีได้รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินบัณฑติ 

 
จ ำนวนบัณฑติที่ไดร้ับกำรประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 
 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

บัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จศึกษำในหลักสูตรภำคปกติ ภำคพิเศษ และภำคนอกเวลำในสำขำนั้นๆที่ได้
งำนท ำหรือมีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น กำรนับกำรมีงำนท ำนับกรณีกำรท ำงำนสุจริตทุกประเภทที่
สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำมำเป็นประจ ำเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้  กำรค ำนวณร้อยละของผู้มีงำนท ำของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำให้ค ำนวณเฉพำะผู้ที่เปลี่ยนงำนใหม่หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำเท่ำนั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่ำง 0 – 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค ำนวณค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1ปี ตำมสูตร 
 

 
 
กำรค ำนวณค่ำร้อยละนี้ไม่น ำบัณฑิตที่ศึกษำต่อ เกณฑ์ทหำร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงำนท ำแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงำน มำพิจำรณำ 

 
 
2.  แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 
 
 

หมายเหตุ : จ ำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 

 
จ ำนวนบัณฑติปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

X 100 
จ ำนวนบัณฑติที่ตอบแบบส ำรวจทัง้หมด 

 
ค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

X 5 
100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี 
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรศึกษำในระดับปริญญำโทจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหำค ำตอบที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือจัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ  ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพ
ของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมสูตร 

 
2.  แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ

หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำ
สถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท 

X 100 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททั้งหมด 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่อผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 

X 5 
40 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 - บทควำมทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ 

ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 
2556 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเม่ือได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรู้ปเอกสำร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมี
บุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงำนวิจัยที่มีชื่อนักศึกษำและอำจำรย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สำมำรถน ำไปนับในตัว 
     บ่งชี้ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้นับผลงำนทุกชิ้นที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในปีกำร 
     ประเมินนั้น ๆ   
3.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่พิจำรณำตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกเป็นกำรศึกษำในระดับสูงจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัย
เพ่ือหำประเด็นควำมรู้ใหม่ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือ
จัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสำธำรณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นคะแนนระหว่ำง 0- 5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

1.  ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมสูตร 

 
2.  แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้   =  
 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
0.40 - บทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติหรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม

 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

X 100 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกทั้งหมด 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่อผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ 

X 5 
80 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
ประกำศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ. 2556 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
 
กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเม่ือได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปเอกสำร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมี
บุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
หมายเหตุ 
 1. ผลงำนวิจัยที่มีชื่อนักศึกษำและอำจำรย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สำมำรถน ำไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
 2. ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้นับผลงำนทุกชิ้นที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในปีกำร
ประเมินนั้น ๆ   
 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่พิจำรณำตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา 
 

ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญปัจจัยหนึ่ง  คือ นักศึกษำ ระบบประกัน
คุณภำพนักศึกษำ ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรรับหรือคัดเลือกนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบ
ที่สำมำรถคัดเลือกนักศึกษำที่มีคุณสมบัติและควำมพร้อมในกำรเรียนในหลักสูตรจนส ำเร็จกำรศึกษำ และกำร
ส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมพร้อมทำงกำรเรียน และมีกิจกรรมกำรพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส ำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำมีทักษะกำรวิจัยที่สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ 

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชำหลัก 
(Core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (Life and career skills) (3) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม   (Learning and innovation skills) และ (4) กลุ่ มทักษะสำรสนเทศ  สื่ อและเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology skills)  

ทักษะส ำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญมำก คือ 
1) กลุ่มทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ปัญหำ (Critical 

thinking and Problem solving) (2) นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ (Innovation and Creativity) (3) กำร
สื่อสำรและควำมร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology skills)
ประกอบด้วย กำรรู้สำรสนเทศ (Information literacy) กำรรู้สื่อ (Media literacy) และ กำรรู้ ICT (ICT 
Literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอำชีพ (Life and Career skills) ประกอบด้วยควำมสำมำรถในกำรปรับตัว 
และยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility) ควำมคิดริเริ่มและกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Initiative and 
Selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมและข้ำมวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural interaction) ควำม
รับผิดชอบและควำมสำมำรถผลิตผลงำน  (Accountability and Productivity) ควำมเป็นผู้น ำและ
รับผิดชอบต่อสั งคม**(Leadership and Social responsibility)  กำรประกันคุณ ภำพหลักสู ตรใน
องค์ประกอบด้ำนนักศึกษำ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ระบบกำรรับนักศึกษำ กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวให้ พิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  กำรรับนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนักศึกษา 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จ แต่ละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญำในกำรออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของนักศึกษำที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชำติของหลักสูตร กำรก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกต้องมีควำมโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษำที่ก ำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีกำร
คัดนักศึกษำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลำ
เรียนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรรับนักศึกษำ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด  ที่ท ำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ในช่วงปีแรกของกำรศึกษำ ต้องมีกลไกในกำรพัฒนำควำมรู้พ้ืนฐำนหรือกำรเตรียมควำมพร้อม
ทำงกำรเรียนแก่นักศึกษำ เพ่ือให้มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ระดับอุดมศึกษำได้อย่ำงมีควำมสุข  อัตรำกำร
ลำออกกลำงคันน้อย ในระหว่ำงกำรศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในรู้ปแบบต่ำง  ๆ 
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส ำนึกสำธำรณะ มี
กำรวำงระบบกำรดูแลให้ค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำร  (ระดับปริญญำตรี โท เอก) ระบบกำร
ป้องกันหรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของนักศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่
หลักสูตรก ำหนด รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ  กำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มำตรฐำนสำกล 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตรี 
- กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษำ 
- กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด  ที่ท ำให้นักศึกษำเรียนอย่ำงมีควำมสุขและมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลกำรประกันคุณภำพควรท ำให้นักศึกษำมีควำมพร้อมทำงกำรเรียน มีอัตรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ
ในหลักสูตรสูง อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรสูง นักศึกษำมีควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรคงอยู่ 
- กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีกำรรำยงำน

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนใน
บำงเร่ือง 

 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยในตัว
บ่งชี ้

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผล
กำรด ำเนินงำน
ที่ดีขึ้นในบำง
เร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลกำรด ำเนินงำนที่
โดดเด่น  เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถำบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน  และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิลำยว่ำเป็น
ผลกำรด ำเนินงำนที่โดด
เด่นอย่ำงแท้จริง 
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องค์ประกอบที่  4  อาจารย์  
 

อำจำรย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส ำคัญของกำรผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีกำรออกแบบระบบประกันกำร
บริหำรและพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณภำพเหมำะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภำพบริบท
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของหลักสูตร และมีกำรส่งเสริมให้อำจำรย์มีควำมรักในองค์กรและกำร
ปฎิบัติงำนตำมวิชำชีพ ผู้บริหำรต้องมีกำรก ำหนดนโยบำย แผนระยะยำว และกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนกำรก ำกับดูแลและกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์  กำรวำงระบบประกันคุณภำพอำจำรย์ เป็นกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และมีพัฒนำกำรเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยกำรวำงแผนและกำร
ลงทุนงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือให้อัตรำก ำลังอำจำรย์มีจ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำใน
หลักสูตร มีจ ำนวนอำจำรย์ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำของหลักสูตร และมีประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมกับกำรผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจำกวุฒิกำรศึกษำต ำแหน่งทำงวิชำกำร และควำมก้ำวหน้ำในกำรผลิต
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

องค์ประกอบด้ำนอำจำรย์ เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ คุณภำพอำจำรย์ 
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอำจำรย์ ให้พิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภำพอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ ต้องก ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อำจำรย์ที่สอดคล้องกับสภำพบริบท ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของหลักสูตร มีกลไกกำรคัดเลือก
อำจำรย์ที่เหมำะสม โปร่งใส นอกจำกนี้ต้องมีระบบกำรบริหำรอำจำรย์ โดยกำรก ำหนดนโยบำย แผนระยะ
ยำวเพ่ือให้ได้อำจำรย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่
ก ำหนด  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์  มีกำร
วำงแผนและกำรลงทุน  งบประมำณและทรัพยำกรและกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรก ำกับดูแล และ
กำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

-  ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
-  ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
-  ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด  ที่ท ำให้หลักสูตรมีอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง  และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของอำจำรย์เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ต้องท ำให้อำจำรย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมำะสมและเพียงพอโดย
ท ำให้อำจำรย์มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงสำขำวิชำที่เปิดให้บริกำร และมีประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำร
ผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจำกวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และควำมก้ำวหน้ำในกำรผลิตผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ประเด็นในกำรพิจำรณำตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
- ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI 

และ Scopus  ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต ศึกษำวิจัยเพ่ือกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้  ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำง
กำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญำเอก 

X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได ้=   

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปี
กำรศึกษำนั้น ทั้งนี้อำจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณีท่ีบำงสำขำวิชำชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมำะสมกว่ำ ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อำจำรย์ใน
สถำบันท ำกำรศึกษำวิจัยเพ่ือแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ  อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่ง
สะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง  
0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์รวมกันที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
 

 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

X  5 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการค านวณ  
1. **ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

 
2. **แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได ้=   
 

 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำได้สร้ำงสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ สมควร
ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและกำรแข่งขันของประเทศ ผลงำนทำงวิชำกำร
อยู่ในรู้ปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  
หรือระดับนำนำชำติ ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  ผลงำนวิจัยที่
หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร ต ำรำหรือหนังสือที่ใช้'ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและ
ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว รวมทั้งงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ โดยมีวิธีกำรคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20  ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40  ขึ้นไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  ค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม
สูตร 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

X 100 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร X  5 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำประจ ำหลักสตูรท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได ้=   
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ  

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ   หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล  ตำมประกำศ 
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ

ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556  
แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป  และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556 

- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
- ผลงำนค้นพบพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
- ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
- ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้

น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรู้ป
แบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

 
ร้อยละของผลรวมถว่งน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

X  5 
ร้อยละของผลรวมถว่งน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 

0.20 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online  

0.40 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 

 
 
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตรในระดับปริญญำเอกถือได้ว่ำเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถำบันกำรศึกษำ เป็นหลักสูตรที่ส ำคัญ
และเน้นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ดังนั้น อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ระดับปริญญำเอกจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทควำมวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำรหรือ Review Article ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำ
เอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกมีควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัย        
มีผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus และบทควำมที่
ตีพิมพ์ได้รับกำรอ้ำงอิง แสดงให้เห็นว่ำมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐำนในกำรพัฒนำงำนวิจัยใหม่ๆให้มี
ควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ได้รับกำรอ้ำงอิงมำกย่อมแสดงให้เห็นว่ำ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงำนและได้รับกำรยอมรับในวงวิชำกำรนั้นๆ 

กำรค ำนวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป  รวมทั้ง
กำรอ้ำงอิงตนเอง ที่เป็นผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับ 
นำนำชำติ ต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกนั้น โดยน ำเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำน 5 ปี  ย้อนหลังตำมปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  อัตรำส่วน  จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5  ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  อัตรำส่วน  จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0  ขึ้นไป 
 
  กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  อัตรำส่วน  จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่
ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25  ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ 

1. อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  =  
 
 
 

2. แปลงค่ำที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ถ้ำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีมีจ ำนวน 5 คน โดยอำจำรย์ทั้ง 5 คน  มีผลงำนตีพิมพ์ บทควำมวิจัยหรือ Review article ใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

-    จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ของอำจำรย์ ทั้ง 5 คนในฐำนข้อมูล Scopus ระหว่ำง ค.ศ. 2010- 
2014   เท่ำกับ 15 บทควำม และจ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลของ TCI เท่ำกับ 5 
บทควำม 

-   ในจ ำนวนนี้มีบทควำม 8 บทควำมในฐำนข้อมูล Scopus ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
     และมีบทควำม 2 บทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล TCI ได้รับกำรอ้ำงอิงอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
 

ดังนั้น อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร = 
 
 
 

 
น ำมำค ำนวณคะแนน  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ ำนวนบทควำมที่ไดร้ับกำรอ้ำงอิง 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 

 
อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอำ้งอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร   

X  5 
อัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอำ้งอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอำ้งอิงอย่ำงน้อย 1 คร้ัง   

= 
8+2 

= 
10 

= 2.00 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 5 5 

 2.0 
x 5 = 4.0 

 2.5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลกำรประกันคุณภำพ ต้องน ำไปสู่กำรมีอัตรำก ำลังอำจำรย์ที่มีจ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวนนักศึกษำ 
ที่รับเข้ำในหลักสูตร อัตรำคงอยู่ของอำจำรย์สูง และอำจำรย์มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรหลักสูตร 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำน
ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรคงอยู่ของอำจำรย์ 
- ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีกำรรำยงำน

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนใน
บำงเร่ือง 

 

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยใน 
ตัวบ่งชี ้

 มีกำรรำยงำน
ผลกำร
ด ำเนินงำนครบ
ทุกเร่ืองตำม
ค ำอธิบำยใน 
ตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผล
กำรด ำเนินงำน
ที่ดีขึ้นในบำง
เร่ือง 

 มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนครบทุกเร่ือง
ตำมค ำอธิบำยในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีขึ้นใน 
ทุกเร่ือง 

 มีผลกำรด ำเนินงำนที่
โดดเด่น  เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถำบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน  และกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินสำมำรถ
ให้เหตุผลอธิลำยว่ำเป็น
ผลกำรด ำเนินงำนที่โดด
เด่นอย่ำงแท้จริง 
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องค์ประกอบที่  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดสอนต้องผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหำรต้องรับผิดชอบในกำรควบคุมก ำกับกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรควรมีบทบำทหน้ำที่
ในกำรบริหำรจัดกำร 3 ด้ำนที่ส ำคัญ คือ (1) สำระของรำยวิชำในหลักสูตร (2) กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน (3) กำรประเมินผู้เรียน  ระบบประกันคุณภำพในกำรด ำเนินกำรหลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด ตัวบ่งชี้ในกำรประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนด
รำยวิชำที่มีเนื้อหำที่ทันสมัย ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ รวมทั้งกำรวำง
ระบบผู้สอนและอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมำะสมในกำรพัฒนำนักศึกษำให้เต็มศักยภำพจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ และ
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กำรประกันคุณภำพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจำรณำได้จำกตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  กำรประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำเปิดให้บริกำรต้องผ่ำนกำรรับทรำบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ และมีกำรปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีกำรออกแบบหลักสูตร  ควบคุม
ก ำกับกำรจัดท ำรำยวิชำต่ำงๆ ให้มีเนื้อหำที่ทันสมัย  ก้ำวทันควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรที่ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ  มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเปิดรำยวิชำต่ำงๆ ทั้งวิชำบังคับและวิชำเลือกที่เน้นนักศึกษำเป็นส ำคัญ  
โดยสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ และตลำดแรงงำน  ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำต้องเน้นกำร
พัฒนำทักษะด้ำนกำรวิจัยและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 
- กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้นๆ 

 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมด  ที่ท ำให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย  สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมต้องกำร
ของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หลักสูตรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ  โดยค ำนึงถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในวิชำที่สอน และเป็นควำมรู้ที่ทันสมัยของอำจำรย์ที่มอบหมำยให้สอนใน
วิชำนั้น ๆ  เพ่ือให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์  และได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถจำกผู้รู้จริง ทั้งนี้ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระ
ที่เหมำะสมกับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระ และลักษณะของนักศึกษำ ให้นักศึกษำได้รับโอกำสและ
กำรพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระต้องสำมำรถให้ค ำปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์กำรค้นคว้ำอิสระตั้งแต่กระบวนกำรพัฒนำหัวข้อจนถึงกำรท ำวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระกำร
สอบป้องกัน และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยจนส ำเร็จกำรศึกษำ 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ตำม
โครงสร้ำงหลักสูตรที่ก ำหนด และได้รับกำรพัฒนำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทำงภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
ทักษะกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ควำมสำมำรถในกำรดูแลสุขภำพ ฯลฯ  
กำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท ำให้นักศึกษำเรียนรู้ได้ตลอดเวลำและในสถำนที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกให้เกิดกำรเรียนรู้ และสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ ส ำหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำ เทคนิคกำรสอนจะเน้นกำรวิจัยเป็นฐำน กำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นต้น 
 ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรก ำหนดผู้สอน 
- กำรก ำกับ  ติดตำม  และตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กำรจัดกำร

เรียนกำรสอน 
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรีที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำร

ทำงสังคม  และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- กำรควบคุมหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ  ให้สอดคล้องกับ

สำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ 
- กำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ  ที่มีควำม

เชี่ยวชำญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
- กำรช่วยเหลือ  ก ำกับ  ติดตำมในกำรท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ  และกำรตีพิมพ์ผลงำน

ในระดับบัณฑิตศึกษำ  
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 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด  ที่ท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน  กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ก่อให้เกิดผลกำรเรียนรู้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3    การประเมินผู้เรียน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กำรประเมินนักศึกษำมีจุดมุ่งหมำย 3 ประกำร คือ กำรประเมินผลนักศึกษำเพ่ือให้ข้อมูลสำรสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน และน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
(Assessment for learning) กำรประเมินที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถประเมินตนเองเป็น และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดกำรเรียนรู้ (Assessment as learning) และ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำที่แสดงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร  (Assessment of 
learning) กำรประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมำยประกำรหลัง คือ เน้นกำรได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงควรส่งเสริมให้มีกำรประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมำยสองประกำร
แรกด้วย  ทั้งนี้ ควำมเหมำะสมของระบบประเมินต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน วิธีกำร
ประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภำพ และวิธีกำรให้เกรดที่สะท้อนผลกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม มีกำร
ก ำกับให้มีกำรประเมินตำมสภำพจริง (Authentic assessment) มีกำรใช้วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย ให้ผล
กำรประเมินที่สะท้อนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในโลกแห่งควำมเป็นจริง (Real World) และมีวิธีกำรให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท ำให้นักศึกษำสำมำรถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลกำร
ประเมินที่สะท้อนระดับควำมสำมำรถที่แท้จริงของนักศึกษำ  ส ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรวำงระบบประเมินวิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระที่มีคุณภำพด้วย 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
- กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
- กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- กำรประเมินวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน

ทั้งหมดที่สะท้อนสภำพจริงด้วยวิธีกำรหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้  ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร หมำยถึง ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำที่ปรำกฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด ำเนินงำนได้ในแต่ละปีกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะเป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีในแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

มีกำรด ำเนินงำนน้อยกว่ำร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนน
เท่ำกับ 0 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80  ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 
3.50 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนน
เท่ำกับ 4.00 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนน
เท่ำกับ 4.50 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนน
เท่ำกับ 4.75 

มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 
5.00 
 
สูตรการค านวณ 

1)  ค ำนวณค่ำร้อยละผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ตำมสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ ำนวนตวับ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ด ำเนินกำรได้จริง   

X  100 
จ ำนวนตวับ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติที่ด ำเนินงำนในปกีำรศึกษำนั้น 
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องค์ประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในกำรด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ควำมพร้อมทำงกำยภำพ ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี ควำมพร้อม
ด้ำนกำรให้บริกำร เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องท ำวิจัย อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด กำรบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำ
สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยพิจำรณำร่วมกับผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ 

องค์ประกอบด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้จะพิจำรณำได้จำก 
ตัวบ่งชี้ที่   6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี   6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนกำร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนมีหลำยประกำร ได้แก่ ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่พักของนักศึกษำ ฯลฯ และควำมพร้อมของอุปกรณ์  เทคโนโลยี และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห'องสมุด หนังสือ ต ำรำ 
สิ่งพิมพ์  วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่ำนี้ต้องมี
ปริมำณเพียงพอและมีคุณภำพพร้อมใช้งำน ทันสมัยโดยพิจำรณำกำรด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำจำกผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ 

ในกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

- ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

- จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
- กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้ 
 ในกำรประเมินเพ่ือให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมดที่สะท้อนกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน  และส่งผลให้ผู้เรียน
สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

กำรก ำกับ
ติดตำมและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐำน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีกำรน ำ

ระบบกลไกไปสู่
กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 ไม่มีกำร
ปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำร 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบ

กลไกไปสู่กำร
ปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/
พัฒนำ
กระบวนกำร
จำกผลกำร
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
 มีกำรประเมิน

กระบวนกำร 
 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ

กระบวนกำรจำกผลกำร
ประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

 มีกำรประเมิน
กระบวนกำร 

 มีกำรปรับปรุง/พัฒนำ
กระบวนกำรจำกผล
กำรประเมิน 

 มีผลจำกกำรปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทำงปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐำนเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมกำรผู้ตรวจ
ประเมินสำมำรถให้
เหตุผลอธิบำยกำรเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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บทที ่5 

   ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับคณะ 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
  
ระดับคณะ 
 ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ 
จ านวน 5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 
 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ต่อของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร มีเกณฑ์มาตรฐาน  5  ข้อ 
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องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ*ดังนั้น*พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน*เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร            
มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน  6  ตัวบ่งชี้  คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่ 
คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ   
 

คะแนนที่ได้  =    
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้  แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5  
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 40  ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได ้   =   

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า  ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน  
รอบปีการศึกษานั้น  ทั้งนี้  อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณี ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 

 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5  
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได ้=   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน  รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต 
ดังนั้น คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกิน
จ านวนเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน 
 ในกรณีทีจ่ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
เป็นคะแนน 5  
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้  
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่   
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่   
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็น
คะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการ
เพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

   SCH      =    ∑ ni ci   
    เมื่อ ni     =    จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
             Ci     =    จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =
                                                             
 
 
 

 
Student Credit Hours  (SCH)  ทั้งปี  จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้น ๆ 
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี  เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

=  FTES  ระดับปริญญาตรี + FTES  ระดับบณัฑิตศึกษา 
=  FTES  ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES  ระดับบัณฑติศึกษา) 
=  FTES  ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES  ระดับบณัฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- แพทยศาสตร ์
- พยาบาลศาสตร ์

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธรุกิจ  พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร ์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศลิป์และประยุกตศ์ิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25 : 1 
 
สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ  0  แต่น้อยกว่าร้อยละ 20  ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้   
 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
 
 

 สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่ทีเ่ป็นจริง -  สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

       5  - (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
 

4 



เกณฑ์การประกันคุณภาพ   ระดับคณะ 

 
96   

  

 

ตัวอย่างการค านวณ 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                              = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 

 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ 12  
 
 
     คะแนน   = 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
24 – 25 

X 100 
25 

 
32 – 25 

X 100 
25 

 
28 – 25 

X 100 
25 

5 - (12) =   5 - 3  = 2 คะแนน 
4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน7กับนักศึกษาเพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ       
การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  จาก
คะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล  เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่  คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, 
Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  ให้ครบถ้วนประกอบด้วย 
  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์  การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง   โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน   การ
สอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  3  ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น า ไปใช้
ประโยชน์ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
  -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมอื 
หรือศูนย ์   

-  ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์  เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ     
การจัดแสดงานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณ  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =   
 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้     =   
 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

X  5 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา*และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม       

ผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 

ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย*แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มี
คุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ 

ก าหนดให้เป็น  คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ 

ก าหนดให้เป็น  คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ 

ก าหนดให้เป็น  คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ตามสูตร   
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper)  และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดย
กว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัย
เพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคม
แล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่   3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา *คณะควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน  มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1  ที่ทั้งโครงการที่มีรายได้และโครงการที่ให้บริการและไม่
หวังผลเชิงธุรกิจ 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ  เพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ   
เช่น  ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมดฯลฯ  เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
    และเอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1   การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
และเอกลักษณ์ของคณะ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงาน     
ผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะ            
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ  สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่  
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ที่เป็นผลจาการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน        
อย่างชัดเจน 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย  การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ          
การประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2    ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ  ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มรีะบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการก ากับ  ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร  และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่6 

   ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับสถาบัน 
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บทที่ 6 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 
ระดับสถาบัน 
 ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 

2.  การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม มีเกณฑ์มาตรฐาน  6  ข้อ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  7  ข้อ 
 

5.2 ผลการบริหารงานคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มีเกณฑ์มาตรฐาน  5  ข้อ 
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องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา*คือ การผลิตบัณฑิต*หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ*ดังนั้น*พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ   
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน*เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด
ประกอบด้วย  การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน  5   ตัวบ่งชี้   คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่ 
สถาบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ   
 

คะแนนที่ได้  =    
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ*ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ*ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ *แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต*ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ *ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5  
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
ร้อยละ 40  ขึ้นไป 
 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนที่ได ้=   
 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ*กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน  
รอบปีการศึกษานั้น*ทั้งนี้*อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า*ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณี ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้ แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่องเพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  
0 - 5  
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ 

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60  ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได ้=   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้ง   
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
  
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา      
เป็นกิจกรรมที่ผู้เขาร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนรวมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ 
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ          
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วม ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน      
การสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์  
ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง   
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน        
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา    
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับ จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ  
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 
 
 คะแนนที่ได้ =    
   

ผลรวมของผลการประเมินเง ินสน ับสน ุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบน ัน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึน
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควร ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท ารวมกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต ารา หรือหนังสือที่ใช้ในการข้อผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี วิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ =   

 

 

 

  

 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย  

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบน ัน  
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา*สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน*สังคม*และประเทศชาติ*ในรูปแบบต่าง*ๆ*ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ*การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน*หน่วยงานอิสระ*หน่วยงานสาธารณะ*ชุมชน*และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา*ให้การอบรม*จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ*ท างานวิจัยเพ่ือตอบ
ค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบัน
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง*ๆ*คือ*เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง*ๆ*ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น 
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง 
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน หรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ 
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ 
องค์การเป้าหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 
โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. *ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. *จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. *ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. *ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 5. *น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. *เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. *ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 -7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับ ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง        
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล     
(Good Governance) 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ            
                                        กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
   และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผน
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้ง ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. *พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
ของแผนกลยุทธ์ 
 2. *การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปด้วยตนทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. *ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. *บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 5. *การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 
 6. *การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
และสายสนับสนุน 
 7. *การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 
ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตาม         
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการ
ด าเนินงานในแต่ละ พันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
              
                                            
หมายเหตุ :  คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น
มาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
  

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี      
การด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือให้สามารถ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน  
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน   
ของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่7 

   แนวทางการวิเคราะห์และสรปุผล 

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559 

PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY 
137 

 

 

บทที่ 7 
แนวทางการวเิคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน  โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย  
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล  เพ่ือน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังงกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด  และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ 
โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน  เช่น  มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา  ก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว  เพ่ือน่าไป
ปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน ทุกสามปี  และแจ้งผล
ให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น  เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผล         
การด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะก รรมการ         
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร  มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้  
จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา  หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตร
นั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของทุกหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 
ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผา่นองค์ประกอบท่ี 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ 
ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2-6 
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คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี  

13 
 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0   หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 

  คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
  

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง  โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และ รายองค์ประกอบ โดย   
ไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบ
ที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมนิ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2-

6 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1,3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 
  
 
 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
 
 

2. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ  รวมทั้งระบบ

การบริหารจัดการของคณะด้วย  โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50   การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

 *ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
 
 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับสถาบัน 
การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ  รวมทั้ง

ระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย  โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา  ตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50   การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1 5 1.2,1.3, 1.4,1.5 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.3 5.2   

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรของทุกหลักสตูร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
   

สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก  
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 
1 การก่าหนดเป้าหมายจ่านวนรับนักศึกษาค่านึงความต้องการของตลาดแรงงาน  และสภาพความพร้อม

ของอาจารย์ประจ่าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ก่าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา  กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้  โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส่าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ่าเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก่าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาจ่าเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่่า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส่าเร็จการศึกษา 

6 การก่าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องสูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพ้ืนฐานที่น่าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณา
จากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก่ากับให้จ่านวนนักศึกษาต่ออาจารย์

ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ประเมินผลจากนักศึกษา) 
3 การแนะน่าการลงทะเบียนเรียนโดยค่านึงถึงความต้องการ/ความสนใจ/และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มผู้สอนเพ่ือการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา 
จุดแข็งจุดอ่อน) 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
อ่ืนๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 
หรือส่าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
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การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก่าหนดเวลาให้ค่าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค่าปรึกษาการ

ท่าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง

ความต้องการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (Civic Engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT 

Literacy, Scientific Literacy, Media Literacy, Health Literacy, Life skill, Career Skills  
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจ่ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส่าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา   
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ

วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก่าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริม
การท่างานตามความช่านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ่าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต่าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ่านวนที่ไม่ต่่า
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก่าหนดโดย สกอ. 
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ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต่าแหน่งทางวิชาการ 

ตามเป้าหมายที่ก่าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก่าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ่าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก่าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตราก่าลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ่ารงรักษา แผนการหาต่าแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ  อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก่าหนด  สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจ่ากัดอย่างเป็นระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน  กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน  กรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การก่าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรอย่างชัดเจน  
1 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
11 ระบบการก่าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ่ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น

เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม ก่ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท่าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ่านวนอาจารย์ที่มีการท่าวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน่าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา  ให้ความส่าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก่าลังคน

ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน  
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ่านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการก่าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ 

ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้

นักศึกษาได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4 ค่าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ่านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง

ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน  มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้  

5 เนื้อหาที่ก่าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้่าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก่าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก่าหนดในค่าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีล่าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก่าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส่าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก่าหนดใน

หลักสูตร   
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียน
การสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชา

การศึกษาท่ัวไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด่ารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส่าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ี

ก่าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น  
15 การควบคุมก่ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ

ของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ
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ระดับของหลักสูตร 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท  
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช่านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค่านึงถึง

สาขาวิชา ประสบการณ์ท่างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสูตรก่าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช่านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร 
นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก่ากับมาตรฐานการท่าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก่ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท่าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษา และมีการก่ากับให้ด่าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
เท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก่าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค่าแนะน่า และการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการ

ให้ค่าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค่านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุม
การท่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก่ากับจ่านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก่าหนด 

10 มีการก่ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท่าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ่าเป็นต้องมี

ก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/

การท่างาน/การประกอบอาชีพ  
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กระบวนการเรียนการสอน 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท่างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร

การพูด ฟัง อ่าน เขียน   ทักษะ ICT  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น      
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม Online Learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท่างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท่า/การ
เผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น Online Learning    
21 การส่งเสริมการท่าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ่านวนอาจารย์ที่มีการท่าวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน่าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน

ของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 
24 การควบคุมก่ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน่ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
26 การน่ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Senior Project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการก่ากับติดตามความก้าวหน้าในการท่าโครงงาน (Senior Project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

(ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอน

ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
32 มีระบบก่ากับการท่างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มท่ี ให้ความส่าคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค่าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
33 มีระบบการก่ากับติดตามความก้าวหน้าในการท่าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาส่าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก่าหนด 
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่ง

ครั้งต่อภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส่าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่

มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท่าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท่าข้อเสนอโครงการที่มี

โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ทีม่าช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
1 การก่าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2  น้่าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

เช่น ข้อสอบปรนัย  อัตนัย   การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ) 

4 การก่ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา       
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท่างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก่าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้อง

กับท่ีเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้
ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและ
ลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ Exit  Exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และ

มคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การก่าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน 

ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์       

สารนิพนธ์ได้ 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการ

วิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้  วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส่าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท่างาน

ร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส่าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด่าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก่าหนดความ

คาดหวังสูงกว่าข้อก่าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อ่านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมี
มากกว่าขอ้ก่าหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท่าวิจัย 
8 มีห้องท่างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน)  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท่าวิจัย  
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ่าเป็นและเหมาะสมในการท่าวิจัย  
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คณะผู้จัดท า 
 
คณะที่ปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา      
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้            
 คณบดีคณะครุศาสตร์  
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี  
 ผู้อ่านวยการส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผู้อ่านวยการส่านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
ฝ่ายวิเคราะห์ จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน    
 นางอาทิตยา  ฉิมมา  
 นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
 นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา  
 
ฝ่ายออกแบบปก 
  นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก  
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