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บทที 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

1.  เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 
 1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 
ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคณุภาพการศกึษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ี
จะตองเรงดําเนินการปจจัยดังกลาวคือ 

  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตางกัน
มากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

 2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคณุภาพการศึกษา 

 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค
ความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน 

 4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

 5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) 
มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549   เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 
 8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให
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การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
 9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริม และกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี
มาตรฐานตามประเภท หรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
 
 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1) เพื่อใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน โดย
ระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ 
  2) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึน โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและได
มาตรฐาน 
  3) เพื่อใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนน
ของตนเอง 
  4) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในตี่ละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 
  5) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
  6) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคณุภาพการศกึษา 

 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่

เกี่ยวของกับ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศกึษา 
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การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อพิจารณา
และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนว
การจัดการศึกษา      ในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียก    ชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอ
หนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน  

 
2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการ

พัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนนิการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นท่ีบริการและจุดเนนระดับ
การศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตาม
ความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบททองถ่ิน และระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถ
ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษา ใน
กลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด   ถายโอนแลกเปลี่ยน
กันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ 
(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือเปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต 

 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ 
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 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากวาปริญญาตรี         
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลง
เรียนรูที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรยีนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทดวยก็ได 

 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 
รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ี
มีความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจ
จําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปน
สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 

 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปน
ผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการ
แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดใหอุดมศึกษา
ไทยในชวงป 2555 - 2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อเปนแหลงความรูที่ตอบสนองการแกไข
ปญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศให
เขมแข็งข้ึนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันได
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ
ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพ  ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง 
และเพื่อชวยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ังรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนา
อาจารยใหเปนมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนที่ยอมรับของ
สังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิด
สรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อ
ประโยชนสุข ท่ียั่งยืนของประเทศไทย ทั้ งนี้ โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและ
พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลง
องคความรู และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติ อยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรู
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ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) บนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน
เชนกัน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐาน
ที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละ
มาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศกึษาของชาติ   

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาสถาบัน  อุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ความรูดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลอง
กับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2543 ไดมีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวง    มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ
สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบัน อุดมศึกษาจัดทํา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียม
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ความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    จึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญ
เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ    การอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยาง
ตอเนื่องตอมาในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทํา
หนาท่ีหลัก 2 ประการคอื 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกัน
คุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
สามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน 

 

3. การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

 
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง

ความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศกึษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพ
ทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional 
autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของ
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability) 

ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดระบุให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
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มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษา
แหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมี
หนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคณุภาพการศกึษา 

    ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล)
องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะ   ที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมี
กระบวนการทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

    หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 
 1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ

หลักเกณฑ    ที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

 2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการซึ่ง
สามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมประกอบดวยการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557 

 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ฯ จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคณุภาพ 

 - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุม
สถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
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 4) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กําหนด และเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 
 3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ 

    มาตรฐาน เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. หรือ กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณมีหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดาํเนินงานไดก่ีขอไดคะแนน
เทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน และการ
ประเมิน โดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน (peer 
review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู
ระหวาง 0 – 5 

 2)  ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน
ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยู
ในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนดคา
รอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง 
(Guideline) ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการ
กํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประการของ การอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิต
บัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดาน
การผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ใน
ระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศกึษารวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมด ซึ่ง
สามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ท่ี
เก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษานําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
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คุณภาพ และตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนที่ปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งภายใตตัวบงชี้ที่เปน
กระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
    ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน         ที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของ
คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
    การวัดและวิเคราะหผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน 
ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเปน
ปจจัยสําคัญยิ่ง    ท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา  
 

4. ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศกึษากับการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 
ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช
เปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศกึษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนด
นโยบายการพัฒนา การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้
ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ี
ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานท่ี
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใช
กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได 
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 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบัน อุดมศึกษาไดพัฒนาดาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน 
คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด            
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหวาง
มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เก่ียวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพท่ี 
1.1 

แผนภาพที่ 1.1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
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5. ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 
(output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ดังน้ัน ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน
โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
 

แผนภาพที่ 1.2  ความสัมพันธระหวางการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 

จําเปน ตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํา
รายงานประจําป   ที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดใน (CHE QA Online) ซึ่งเปน
การบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน เอกสารอางอิง   การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อ
นําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งขอมูล
ดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ
ตนสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอน
ภาพที่แทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตร การดําเนินการของคณะและสถาบัน 
เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 
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บทที 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

1. พฒันาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
   เปนที่ทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความรูและทักษะในอนาคตที่ตลาดงานตองการ และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมา
โดยตลอด ปจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบท่ีสาม (2557 – 2561) และระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกเขาสูรอบที่สี่ (2558 - 2562) 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใชมา
ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกที่ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดนําไปใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานในทุกปการศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะทอนเอกลักษณ
ของแตละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบงชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีทั้งตัวบงชี้ท่ีเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ
และผลผลิตหรือผลลัพธ โดยครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดาน
บุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม ในสวนของเกณฑการประเมิน มีทั้งเกณฑท่ัวไปที่ใชกับทุกสถาบันและ
ที่แยกใชเฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเนนตางกัน ไดแก สถานท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ี
เนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว เนื่องจากในระยะแรกน้ีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมมี
กระบวนการทํางานท่ีเนนวงจรคุณภาพอยางชัดเจนตัวบงชี้ สวนใหญจึงเปนตวับงชี้ที่เนนกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ.2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรก  โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการประกัน
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คุณภาพภายใน อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุงเนน
การประเมินเฉพาะปจจัยนําเขาและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา   ไดนําตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช 
โดยถือเปนสวนหนึ่งของตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการ
ใหครบถวนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ทั้งนี้ 
เกณฑที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกตางจากรอบแรกคอื มีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่ใช
กับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข 
สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรีกลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบัน
เฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

2.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ.2557-2561) 

 
ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา โดยใหพิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ีเกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ  4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดานอ่ืนๆ ที่จําเปน 
สําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ที่เนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลาวดวย (process performance) ซึ่งไดกําหนดหลักการพัฒนา
ไวดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริม 
พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ การเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ การ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคณุภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจาก
การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา 
การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบ

ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
มาตรฐานดานศกัยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดาน
การเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 
ดานการผลิตบัณฑิตดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของแตละคณะโดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพ
ในภาพรวม 

จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับสถาบัน   ใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
แตละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานที่ต้ังไว  อยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปการศึกษาตลอดจนเพื่อรองรบัการติดตามตรวจสอบอยางนอย
หนึ่งครั้งใน  ทุกสามป ตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดย
ผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 

อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมน้ีจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ          
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใช
บัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐาน
และวิสัยทัศนท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการ
ควบคมุคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจํา หลักสูตร 
มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับ
สถาบันในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรอง
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
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สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระ
ในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระใน  การดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคล)องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและเตรียม
ความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช    ตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงวาดวย
ระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเปนระบบที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเปนระบบที่เปนท่ียอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน
คุณภาพได ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปนระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งน้ี โดยผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในตอตนสังกัด เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพภายใน (ปการศึกษา 2557-2561) 

 
 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคณุภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอน
หนานี้  มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาค
การศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซยีน 
 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนที่ 1 – 
เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปถัดไปหรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ป
ถัดไป)  
 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน 
– สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
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ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรบัปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษได 
 วิธีการประกนัคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 

1. สถาบันวางแผนการประกันคณุภาพการศกึษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online 

และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา 
และสถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 

6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนา
สถาบันในปการศึกษาถัดไป 

8. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 

9. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 
 

  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน            
ทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผู
แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผาน
ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรในสาขาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ในกรณี ท่ีตอง เผยแพรหลักสูตรที่มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรกําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
และอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน 
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  ท้ังน้ี คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษาเปน
ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีผูทรงคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ     
รองศาสตราจารยขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยขึ้นไป 

   
 ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศกึษาระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการเปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 

อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. หรือที่สถาบัน จัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังน้ี 
1. ประธานกรรมการ 
- ผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมีประสบการณเปนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาหรือ 
- ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไปหรือ 
- ผูที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 
- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
- กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่ระดับผูอํานวยการหนวยงานขึ้นไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจะตองดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลให
สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
เพื่อใหเปนไปตามขอ 36 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
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4. นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

 
 1. ดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและ
คุณภาพของผลผลิตอยางตอเน่ืองใหถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ 
 2. พิจารณามาตรฐานและเกณฑการประเมิน เพื่อการดําเนินการประเมินคุณภาพของงานในแต
ละดานใหสอดคลองกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 3. ใหมีการดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรทุกหลักสูตร ภายใตกรอบและมาตรฐานท่ีกําหนด เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารของคณะนําไปใชใน
การพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. สนับสนุนใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการสรางระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของแตละฝายที่มีสวนสรางคุณภาพใหเกอดข้ึน 
 5. ใหสวนงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาที่มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานที่ดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ ใหสอดคลองกับ
กระบวนการดําเนินงานภายในของคณะ ติดตาม สนับสนุน ใหมีการนําระบบการประกันคุณภาพไปใช
ตรวจสอบ ประมวลผลการดําเนินงานของสาขาวิชาและคณะ เพื่อใหเกิดกลไกการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ในทุกหนวยงาน และใหจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเผยแพรประชาสัมพันธและ
แพรการรองรับการตรวจประเมนิคุณภาพภายนอก 
 6. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาและคณะ ใหสอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลสาขาวิชาใหมีการดําเนินการตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ตลอดจนประสานงานกันงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยและจัดการ
คุณภาพในการจัดทําแผนประกันคณุภาพประจําป 
 7. ผูบริหารตองนําขอมูลที่ไดจากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
คณะกรรมการผูตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะไปใชในการวางแผนและ
ปรับปรุงระบบการทํางานท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 8. สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาของคณะไดดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตามหลักการประกัน
คุณภาพ PDCA 
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5. แนวปฏิบัติในการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

 
 เพื่อใหการดําเนินการคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดแนว
ปฏิบัติ เพื่อใหคณะและสาขาวิชาใชเปนแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษา ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ใหเปนผูกําหนดนโยบายรวมถึงให
คําปรกึษาประสานและตรวจสอบ ตลอดจนกําหนดเกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อให
การดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสาขาวิชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศกึษา โดยใชงบประมาณท่ีมีตามความจําเปน 
3.  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเปนการภายใน เพื่อพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศกึษา กําหนดมาตรฐานข้ันต่ําและขั้นสูง และเปาหมายที่ตองบรรลุ รวมทั้งกําหนด
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับสาขาวิชาและทําใหเกิดการดําเนินกิจกรรมตางๆขึ้น 
ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 

4.  จัดทําระบบขอมูลท่ีทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เชนขอมูลนักศึกษา บุคลากร วัสดุ
อุปกรณอาคารสถานที่โสตทัศนูปกรณ ฯลฯ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

5.  มีวิธีการใหไดมาซึ่งผูบริหารที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกรและการ
ปฏิบัติงาน 

6.  มีการศึกษาความตองการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินหลักสูตรอยางมีระบบ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

7.  กําหนดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยางเปนมาตรฐานและดําเนินการวัด
และประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

8.  มีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ
และสม่ําเสมอ 

9. มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรในหนวยงานทั้งดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ตามหนาที่ เชนการศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และดานประสบการณทางการวิจัยอยางทั่วถึง และ
ตอเนื่อง 
  10. สนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอและใหมีการดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพการศึกษา โดยการสนับสนุนดานงบประมาณและใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  11. สนับสนุนใหมีระบบหองสมุดและระบบสารสนเทศใหทันสมัยอยางตอเนื่อง และพอเพียงตอ
ความตองการและมีการตดิตามผลการใชและการบริการอยางสมํ่าเสมอ 
 12. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การใชงานอาคารสถานที่ และทรัพยากร
ทางการเรียนรูตางๆ อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 13. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในคณะและ
ระหวางสาขาวิชา 
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 14. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ไดเขามามีสวนรวมใน
การเสนอความคดิเห็นและดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
 15. จัดระบบการเสรมิสรางขวัญและกําลังใจแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีรับผิดชอบ
ตองานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม 
  16. จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสาชาวิชาเผยแพรแกประชาชนและ
หนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบอยางตอเน่ือง และพรอมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 
 

6. ระบบการประกันคณุภาพการศกึษา 

 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ตามภารกิจหลัก ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อนํามาเปนแนวทางการดําเนินงาน
ของคณะและสาขาวิชา ดังน้ี 
 6.1 หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. การสรางความมั่นใจและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการศกึษา 
 2. การปองกันปญหา ตองมีการวางแผนและเตรียมการ 
 3. การตั้งม่ันบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 
 4. การดําเนินงานสามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินตนเองได 
 5. การดําเนินงานเนนคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 
 6. การสรางความรู ทักษะและความมั่นใจใหกับบุคลากรในคณะและมหาวิทยาลัย 
 7. การประสานสัมพันธในองคกร บุคลากรในพื้นที ่
 8. การเนนภาวะผูนําของผูบริหาร 
 6.2 จากหลักการประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนไดนําระบบคุณภาพตางๆ มาประยุกตใช
ในการดําเนินงานดังนี้ 
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  6.2.1 ระบบ Input process Output  
  เปนระบบพ้ืนฐานที่ใชกับทุกวงการ โดยคณะไดนําระบบนี้มาใชในการพิจารณา ปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และปจจัยผลผลิต (Output) ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ในการดําเนินงานที่เก่ียวของกับคุณภาพระดับอุดมศึกษา จําแนกไดเปน 2 สวน คือ 
  (1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance)หมายถึง 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในของคณะ ซึ่งไดคํานึ่งถึง
องคประกอบคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระบวนการดําเนินงาน
ตามวงจร PDCA (Plan – Do – Check - Act) เปนการปฏิบัติโดยบุคลากรของคณะหรือ โดยสาขาวิชาท่ี
มีหนาท่ีกํากับดูแล ประกอบดวย 
  1.1 การควบคุมคณุภาพ (Quality Control)จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไป
ตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอคุณภาพ การควบคุม
ดังกลาวเนนที่การกํากับดูแลตนเอง (Self – Regulating System) ในระดับบุคคล สํานักงานคณะและ
สาขาวิชา โดยคํานึงถึงนักศกึษา ผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)หมายถึง การตรวจสอบผลการ
ดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ที่คณะฯ ไดจัดใหมีขึ้น โดยจะเปนการ
ตรวจสอบ เชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวา ไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไมไดใชระบบที่พัฒนาขึ้น
เพียงใด และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคณุภาพ 
  1.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับ
คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางและภาพรวมภายในของคณะและสาขาวิชา เชน คุณภาพการจัด
การศึกษาคุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เปนตน โดยมีจุดเนนเริ่มตั้งสาขาวิชา การประเมินจะ

Input 

Process 

Output 

- ทรัพยากรคน  (ผูบรหิาร อาจารย เจาหนาที ่และนักศึกษา) 
- ทรัพยากรเงนิ 
- สภาพแวดลอม เคร่ืองมืออุปกรณ 
- นโยบาย หลักสูตร แผน 

- กระบวนการบริหารจัดการ 
- กระบวนการเรียนการสอน 
- กระบวนการวิจัย 
- กระบวนการใหบริการวิชาการ 
 

- ปริมาณบัณฑิต 
- คุณภาพบัณฑิต 
- บริการตางๆ 
- ศรทัธาของประชาชน 
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ใชวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) การประเมินคุณภาพจากภายนอก (External Quality 
Assessment) และการใชตัวบงชี้ (Performance Indicators)  
 
 (2) การประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assessment)หมายถึง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะจากภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รับรองเพื่อเปนการประกันคุณภาพและ
ใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย 
  2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคณุภาพภายใน 
  2.2 การประเมินคุณภาพ 
  2.3 การใหการรับรอง 
 ดังนั้น คณะจึงยึดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

7. กระบวนการสําคัญของการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 
 7.1 การควบคุมคุณภาพ เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะจัดระบบ
และกลไกการควบคุมภายในขององคประกอบหรือปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ เชน 
ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การแตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบ มีระบบ การ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว 
ประกอบดวย 
  (1) กําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยสาขาวิชาและคณะ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และจัดทําขอมูลพื้นฐานการศกึษาเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพตอไป 
  (2) การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน คณะจัดทําแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานท่ีกําหนดไว ในดานตางๆ เชน การพัฒนาหลักสูตร บุคลากร งานวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สื่อการสอน การพัฒนานักศึกษา การแนะแนว การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเปนตน ทั้งนี้โดยเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน 
ติดตาม กํากับการดําเนนิงานอยางจริงจัง และตอเนื่อง 
 7.2 การตรวจสอบ เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของคณะและสาขาวิชา เพื่อยืนยัน
เปาหมายท่ีกําหนด มุงไปสูมาตรฐานที่ตองการ โดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบวาคณะ มีระบบ
กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม ตรวจสอบการดําเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
การศึกษาภายในและขั้นตอนการดําเนินงาน สรุปคือ  
  (1) การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานดวยตนเองของคณะ เพื่อนําขอมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และรายงานผลตอมหาวิทยาลัย และผูมีสวน
ไดสวนเสียและสาธารณะชน เพื่อรับทราบ 
  (2) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของคณะและสาขาวิชา เพื่อสงเสริม 
สนับสนุน และ/หรือ ใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดไว 
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 7.3 การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคาระดับคุณภาพของกิจกรรมในคณะ เชน คณุภาพ
การจัดการศกึษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เปนตน การประเมินคุณภาพภายในจะใชวิธี
การศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) สวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเปนการดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุฯภาพการศึกษา เพื่อประเมินผล
และรับรองวาคณะจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
 

8. แผนภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

9. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุมติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูล ใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและ
กัน กลไกที่สําคัญมี 6 ประการ ดังนี้ 
 1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 
 2. มีผูรบัผิดชอบงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาในระดับคณะ 
 3. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เกี่ยวของกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก 
 4. มีการรายงานผลการดําเนินงาน ที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา 
 5. มีระบบการประกันคณุภาพภายใน 

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค/แผนดาํเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กระบวนการดาํเนินการตามภารกิจหลัก 
1. การผลิตบัณฑิต 
2. การวิจัย 
3. การบริการทางวิชาการ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การบริหารจัดการคณะอยางมีประสิทธิภาพ 
 

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มาปรับปรุงและพัฒนา 

รับการประเมินคณุภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคกรมหาชน) (สมศ.) 

รับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในโดยตน
สังกัด (สกอ.) ทุกปการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ 

กระบวนการบรหิาร 
1. การบริหารและการจัดการ 
2. การเงนิและงบประมาณ 
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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 6. มีระบบการประกันคณุภาพภายนอก 
 จากกลไกการประกันคุณภาพดังกลาว ไดนําไปจัดกิจกรรมสูการปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดงันี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ 
1.1 จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและ 
      สาขาวิชา 

  1.2 กําหนดปจจัย หรือองคประกอบท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาของคณะและสาขาวิชา 
1.3 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปจจัย หรือองคประกอบที่มีผลตอ 
     คุณภาพการศึกษา 

  1.4 จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
        และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

2. คณะจัดประชุม ผูบริหาร อาจารย และบุคลากร เปนระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจและระดม
ความคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติและขอความรวมมือจากบุคลากรท่ี
เก่ียวของในการดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพ 
  3. คณะประกาศใชนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 
  4. มอบหมายใหสาขาวิชาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับดูแล สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษาใน
เรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาควรประกอบดวยคณบดีรอง
คณบดี ประธานสาขา ผูแทนจากภายนอกหนวยงานและตัวแทนนักศึกษา 
  5. กําหนดวันท่ีเริ่มปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศกึษา 
   6. กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าและข้ันสูงเง่ือนไขเวลาที่ตองการบรรลุเปาหมาย ดําเนินการควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตางๆ ตามแนวทางท่ีกําหนดคณะระบุดัชนีและตัวบงชี้ของคณุภาพการศึกษา 
   7. คณะพัฒนาระบบเครือขายของฐานขอมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับสงและปอนกลับ
ขอมูลใหกับคณะและสาขาวิชา 

   8. คณะพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของคณะและสาขาวิชา
ดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคณุภาพและติดตามประเมินคุณภาพการดําเนินงานภายใน 
  9. คณะเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจสอบและประเมินทั้งภายในและโดยองคกรภายนอก
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment report : SAR) ตามแบบฟอรมของคณะ 
   10. ใหขอมูลแกคณะกรรมการที่มาตรวจสอบ ประเมิน และรับรอง (Accreditation) 
       11. รับขอมูลจากกรรมการท่ีมาประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนา เสริมขอดี แกไขปรับปรุงขอดอย
และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปน
ประจําทุกป 
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บทที 3 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน
องคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
องคกรมีความสามารถ   ในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูทีไ่ดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห 
บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
 2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผาน
วิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม  
 นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนา
คน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความ
เอ้ืออาทรระหวางกันในที่ทํางาน 
 การจัดการความรูเปนการดําเนนิการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 

(1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
(2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู       

และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปน ชุด

ความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
 

 โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เก่ียวของเปนทั้งความรูท่ี
ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นท่ีเขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูที่ฝง
ลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเช่ือ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) 
และอยูในมือ และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวน
หนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนเดียว  
 
การตีพมิพใ์นลักษณะใดลักษณะหนึง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารสิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
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หรือระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวม
เปนกรรมการพิจารณาดวย 
 
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการ
ปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ

จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปใน
แนวทางเดยีวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดยีวสมบูรณ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ       
(อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน             

10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร             
ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร 
ไทย และเวียดนาม 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในทีประชมุวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนทียอมรับ
ในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน 
และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  หมายถึง การนําเสนอบทความ

วิจัย ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
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การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒทิี่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาน้ัน และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 
25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพซึ่ง
สามารถอยูในรปูแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะหา
ความรูใหม ตลอดจนการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหหรือ
ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม 

โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ
การพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิด
คุณคาทางสุนทรีย และคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งาน
สรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ 
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดง
รูปแบบตางๆ และ(3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา  แนวโนมแสดงผล
การดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอย
สามจุด(ไมรวมคาดการณ) ทั้งน้ี ในทางสถิติอาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้ เพ่ือยืนยัน
แนวโนมระยะหาง ระหวางจุดขอมูลที่แสดงแนวโนมขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบ
เวลาสั้นตองมีการวัดความถ่ีขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกวา อาจตองใชเวลานาน จึงทราบแนวโนมที่สื่อ
ความหมายไดชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติทีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความ
เปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณ์ด้านการทาํวิจัย  หมายถึง  มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลว โดยมี
หลักฐานเปนผลงานนําเสนอในที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีกรรมการ
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ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือผลงานท่ีเปนรูปเลมซึ่งนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผู
วาจางในการทําวิจัยนั้นๆ และเปนผลงานที่แหลงทนุวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซึ่ง
เปนผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ทั้งน้ี การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ
ใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุ
ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 
 
ผลงานทีได้รับการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ผลงานทีได้รับการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก 
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล 
ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Science Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบันซึ่งตอง มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธโดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบตัิการประจําป 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบัน    ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ
สอดรับไปกับ  แผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับ
การดําเนินงานตาม   กลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการ
ใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจาก
แหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดม
ทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุน
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ของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิต ในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 
 
แผนปฏิบัติการประจําปี  หมายถึง  แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการ
หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปน้ันๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนิน
โครงการที่ชัดเจน 
 
พหวิุทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสตูรพหวิุทยาการ 
 
พหวิุทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองค
ความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือ หลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและ
สังเคราะหขึ้น เปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น 
 
หลักสตูรพหวิุทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย      
อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถ
พัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น 
 ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+
วิทยาศาสตร )  ภูมิศาสตรส ารสนเทศ (ภูมิศาสตร+ เทคโนโลยีสารสนเทศ)  วิศวกรรมนาโน 
(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร+เคมี)  
 ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2549 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
 
พชิญพจิารณ์ (Peer Review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผูทรงคณุวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณซึ่งสามารถใหขอสังเกต และขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหขอเสนอแนะ    ในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง เพื่อใหไดผลออกมา
ตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
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กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 
สาขาวิชาทีสัมพนัธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่สัมพันธกับศาสตรที่เปด
สอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 12/2554 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภา
วิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน 
ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรม  
ทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศลีธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชน
พึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกร
ภายนอก เปนตน  
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรบัใชในภาครฐัมี 10 องคประกอบ ดังน้ี 
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและ
เปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม 
  3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง  
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 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือ
มีขอสงสยัและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถ
รูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และ
รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยงานการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากรโดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูสวนไดสวนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติ และไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกอบรม และอื่นๆ  
 10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่
ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรบัผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมได
ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารยซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย               
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 
อาจารย์ประจาํ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548)  
 สําหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญา
จางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี 
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ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
 
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยที่บรรจุ
ใหมในปที่ประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน     คดิเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 
 
อาจารย์ประจําหลักสตูร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาที่มีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจํา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอนไมนอยกวา 5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่
ไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) 
ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น หากมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 
ใหพิจารณาวา 

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสวนสาขาวิชาของ 
 ISED 2013 (UNESCO) 

- กรณีมีตําแนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณทํางานวิจัย 
 
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ฉบับ พ.ศ.2558  
อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลที่กํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ศาสตราจารย ใสสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
อาจารย์ประจาํหลักสตูร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ี
เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร
หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกันแตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ของหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล และ
พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
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โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการ
หรือ       สหวิทยาการใหเปนอาจารยผูรับหลักสูตรไดอีกหน่ึงหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ําไดเกิน 2 คน 
อาจารย์พเิศษ หมายถึง ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา 
 
ทังนี หลักสูตรใดใช้คําพจิารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจะหลักสูตรในตัวบ่งชีการ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรตามความหมายที
ปรากฎในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558    
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บทที 4 
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร   

 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมาอยางตอเนื่องสอดคลองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

กําหนด ดังนั้น งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยอิงตามเกณฑ

มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อ

เปนแนวทางในการประเมิน รายละเอียด ดังนี้ 

 

1.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 

1) รอบปการประเมินคุณภายใน ประเมินตามผลการดําเนินงานรอบปการศึกษาท่ีรับการประเมิน 

ทั้งนี้ ผลงานวิจัย ใหพิจารณาจากปปฏิทิน (ตั้งแต 1 มกราคม - 31 ธันวาคม)  

2) การประเมินระดับหลักสูตร ดําเนินการตามแนวทางของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยอาจารยประจําหลักสูตร เลือกกรรมการประเมินฯ จากบัญชีรายชื่อผู

ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)   

 

1.2 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดใหทุกหลักสูตรตองไดรับ

การประเมิน ตามกระบวนการดังนี้ 

1) ทุกหลักสูตรรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานประกอบการประเมินฯ เม่ือสิ้นสุดแตละภาค

การศึกษาและจัดสงมายังคณะ 

2) เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา ใหทุกหลักสูตรรายงานผลการดําเนินการจัดการ เรียนการสอนของ

หลักสูตร ผานรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ใหครบถวน ตามองคประกอบและตัวชี้วัดใน

คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผาน

ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ของ สกอ 
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3) การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร อยางนอย 3 คน จากบัญชีรายชื่อผู

ประเมินฯ ระดับหลักสูตร โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละ

ระดับการศึกษาเปนดังนี ้

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีผูทรงคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยขึ้นไป 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจ ประเมินไดมากกวาหนึ่ง
หลักสูตร หากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดยีวกัน   
 4) ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือน สิงหาคม-กันยายน 
ผานระบบ CHE QA Online โดยระยะเวลาการประเมินหลักสูตร ๆ ละ 1 วัน  
 5) คณะกรรมการประเมินฯ สงรายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ฉบับสมบูรณไปยัง
ประธานหลักสูตร และคณบดี ภายใน 1 สัปดําหหลังการตรวจ ประเมินฯ เพื่อรวบรวมผลการประเมินฯ 
ของทุกหลักสูตร ใชเปนขอมูลในการ ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตอไป 
 

1.3 แผนงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ไดกําหนดแผนงานการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบปการศึกษา (ต้ังแตเดือนสิงหาคม ในปปจจุบัน ถึง เดือน
กรกฎาคม ปถัดไป)    ดังน้ี 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลัก 

1 หลักสูตรจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรรอบ 3 เดือน  

มิถุนายน – สิงหาคม  อาจารยประจํา

หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

2 หลักสูตรจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรรอบ 6 เดือน  

มิถุนายน -พฤศจิกายน  อาจารยประจํา

หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

3 นําเสนอรายงานผลการดาํเนินงาน

ตามองคประกอบตัวชี้วัดระดับ

ธันวาคม ผูชวยคณบดีฝาย

ประกันคุณภาพ
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบหลัก 

หลักสูตร 14 หลักสูตร ตอ

คณะกรรมการประจาํคณะ 

การศึกษา 

4 หลักสูตรจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรรอบ 9 เดือน  

มิถุนายน -กุมภาพันธ อาจารยประจาํ

หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

5 หลักสูตรจัดทํารายงานดาํเนินงาน

หลักสูตร (มคอ.7) และจัดสงคณะ 

พฤษภาคม  อาจารยประจาํ

หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

6 รับการประเมินคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

พฤษภาคม-มิถุนายน อาจารยประจาํ

หลักสูตร/อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

7 นําเสนอรายงานผลการดาํเนินงาน

ตามองคประกอบตัวชี้วัดระดับ

หลักสูตร 14 หลักสูตร ตอ

คณะกรรมการประจาํคณะ 

มิถุนายน ผูชวยคณบดีฝาย

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

1.4  แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 
 
 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวของใน
ระดับชาติดวยเพื่อใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ
เอกลักษณของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบและการ
ประเมินผลเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและย่ังยืน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยสถาบันตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ
เปนระยะๆ โดยที่มีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ผูบริหาร/ผูท่ีเก่ียวของ/ผูมีสวนได
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สวนเสีย มีสวนรวม เมื่อครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได
ดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกตอสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
ทั้งนี้ไดกําหนดใหรายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการ
จัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

1.5  องคประกอบในการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 6 องคประกอบ  

 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 อาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

1.6  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 ในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพการ
ดําเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการศึกษาวา
หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวของโดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคณุภาพ 

2. ในการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพร
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
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3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพื้นฐานในสวนท่ี
เก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ี
เก่ียวของกับคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัว
บงชี้เชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการจะประเมินในพิชญพิจารณ (Peer review) ซึ่งจะมี
รายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทางใหแกผูประเมินเพื่อใหสามารถนําไปพิจารณาตาม
บริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางการใหคะแนนในแตละระดับสําหรับผูประเมิน
และผูรับประเมินไดใชในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศกึษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งน้ี ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการ
จัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
เผยแพรตอสาธารณะชน ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่
เทียบเคียงได เชน ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ี
ไดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดาน
บริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสตูรทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรท่ีไดรับการรับ
การตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ  

 

1.7   กรอบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

1. การกํากับ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ี

กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

ปริญญาตรี      เกณฑ 3 ขอ 

บัณฑิตศกึษา    เกณฑ 11 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ทุกหลักสูตร 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนได

สวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือ

ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี  ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

บัณฑิตศึกษา ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่

ตีพิมพหรอืเผยแพร 

3. นักศกึษา 3.1 การรับนักศึกษา ทุกหลักสูตร 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

1. การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี 

2. การพัฒนาศั กยภาพนักศึกษ าและกา ร
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. การพัฒนาศั กยภาพนักศึกษ าและกา ร
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ทุกหลักสูตร 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
2. อัตราการสําเร็จการศึกษา 
3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน

ของนักศึกษา 
 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 

ทุกหลักสูตร 

1. การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
2. การบริหารอาจารย 
3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 

4.2 คุณภาพอาจารย ระดับปริญญาตรี 

1. รอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. รอยละอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. รอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
4. จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล 
TCI และ Scopusตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ทุกหลักสูตร 

1. อัตราการคงอยูของอาจารย 
2. ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตรการ

เรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใช
ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

2. กา รปรั บปรุ งหลั ก สู ตร ใ ห ทันส มัยตา ม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ  

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใช
ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

2. กา รปรั บปรุ งหลั ก สู ตร ใ ห ทันส มัยตา ม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ  

3. การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

ระดับปริญญาตรี 

1. การพิจารณากําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3และ มคอ.4 

2. การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
3. การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติใน

ระดับปริญญาตรี 
4. การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. การพิจารณากําหนดผูสอนการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3และ มคอ.4 

2. การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

3. การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

4. การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน ระดับปริญญาตรี 

1. กา รประ เมิ นผลกา ร เ รี ยน รู ต า มกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา 

3. การกํากับ การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. กา รประ เมิ นผลกา ร เ รี ยน รู ต า มกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา 

3. การกํากับ การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

4. การประเมินวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดาํเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ทุกหลักสูตร 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ทุกหลักสูตร 

1. ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน  โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมี  ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู 

2. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ ง
สนับสนุนการเรยีนรู 
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ โดยคาํนึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่ เ ก่ียวของ เ พ่ือสง เสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับตางๆ พ.ศ.2548 เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑ
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือ
หลักสูตรปรับปรุงตองใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 
 ในการควบคมุกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 3 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ
ดังกลาว 11 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณา 

1) หลักสูตรปรับปรงุหรือหลักสูตรใหม ที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จะตอง
รายงานผลการดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ.2558  (ตามภาคผนวกที่ 4)  

2) หลักสูตรปรับปรงุหรือหลักสูตรใหม ที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จะตอง
รายงานผลการดาํเนนิงานตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ.2548 (ตามภาคผนวกที่ 4) 
 

คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559  

1) การดําเนินงานใหเปนไปตาม ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
- คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 

24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) ของ ตัวบงช้ีที่ 1.1 ในองคประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน 
มาเปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ “ไมผาน” การกากับมาตรฐาน  
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- การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอใหยึดตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวาตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษา
สามารถกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมี
อิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดาํเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจาปท่ีระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค
ในการผลิตบัณฑิต ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
ระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงช้ีใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงช้ี
เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค กําหนดตัวบงช้ีแบบเดิมก็สามารถกระทําได 
กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป”  

 
หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. 

และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
    โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
(1) ระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน การบริหารจัดการหลักสูตร หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารยประจํา

เกินกวา  1  หลักสูตรไม ได  และประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรน้ัน 

 

คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 
2559  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เม่ือ
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยประจํา
หลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาน้ัน ควรดู
เจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ในการ
ตีความคําวา “ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน” ซ่ึงท่ี
ประชุมไดใหหลักการวา การลาศึกษาตอ/ลาออก
ของอาจารยประจําหลกัสูตรตองมีการแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสตูรคนใหมมาทดแทน หากไดมี
การสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการ
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรยังไมถึง
ขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูในขั้นตอน
กระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวา
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 

ลงวันท่ี 18 เม.ย.2549 กําหนดวา 

 อาจารยประจําสามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรที่เปน
ห ลั ก สู ต ร พ หุ วิ ท ย า ก า ร 
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 
ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย ต อ ง เ ป น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว 

 อาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เปนอาจารยประจําหลักสูตร
ในระดับปริญญา เอกหรื อ
ปริญญาโทในสาขาเดียวกันได
อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ว254 

ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 กําหนดวา 

กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนง

วิชา/กลุมวิชาชีพ กําหนดใหตองมี

อาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 

3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชา

ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย มี คุ ณ วุ ฒิ

ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่เปด

สอน 

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปดสอนอยาง

- การพิจารณาวาตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม  ให

พิ จารณาการแบ งสาขาวิชาตาม 

ISCED2013 ของ UNESCO 
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นอย 2 คน 

 

- กรณีตําแหนงทางวิชาการให

พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ

ประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงให

เสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให

หลักสูตรใชงานในปท่ี 6)  

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป 

ประกาศใชในปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 

ป ประกาศใชในปท่ี 8 

รวม เกณฑ 3 ขอ  

 

(2) ระดับปริญญาโท 
เกณฑการประเมิน การบรหิารจัดการหลักสูตร หมายเหต ุ

1. จํ า นวนอาจา รย
ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกัน
คุณภาพภายในระดับอดุมศกึษา พ.ศ.2557 
ณ วนัที ่4 กรกฎาคม 2559  
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น

ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย

ประจําหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาน้ัน 

ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ใน

การตีความคําวา “ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน” 

ซึ่งที่ประชุมไดใหหลักการวา การลาศึกษาตอ/

ลาออกของอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรคนใหมมาทดแทน 

หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แต

กระบวนการแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตร

ยังไมถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูใน

ขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวา

มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยประจํา

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 

ลงวันท่ี 18 เม.ย.2549 กําหนดวา 

 อาจารยประจําสามารถเปน
อาจารยประจําหลักสูตรที่เปน
หลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 
หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตร
ที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสตูร
ที่ไดประจําอยูแลว 

 อาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาเดยีวกันไดอีก 1 
หลักสูตร 
 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ ว

254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 กําหนด

วา 

   กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มี
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หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา แขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 
กําหนดใหตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรไมนอยกวา 3 คน ให
ครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่
เปดสอน 

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจาํ
หลักสูตร 

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรบัผดิชอบ

หลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันจํานวนอยาง

นอย 3 คน 

- การพิจารณาวาตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาของหลักสูตรนั้ นหรือไม  ให

พิ จารณาการแบ งสาขาวิ ชาตาม 

ISCED2013 ของ UNESCO 

- กรณีตําแหนงทางวิชาการให

พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ

ประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

4. คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารยผูสอน 

1. อาจารยประจาํหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน หรือคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ  

2. มีประสบการณดานการสอน และมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโทตามบันทึก

ขอความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 

18 ก.ค. 2555 กําหนดวาใหอาจารยท่ี

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปน

อาจารยผูสอนในหลักสูตรปริญญาโท

ได แมยังไมมีผลงานวิจัยหลักจาก

สําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ภายใน 

ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เริ่มสอน

จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปน

อาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก

และเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับ

ปริญญาโท  และปริญญาเอกได 
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5. คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
แ ล ะ อ า จ า ร ย ที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ 

1. เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง  ทาง
วิชาการไมต่าํกวารองศาสตราจารยใน
สาขานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุ

งานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 

 

1) หลักสตูรสามารถจาง

อาจารย  ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงาน

หรือลาออกจากราชการกลบัเขามา

ทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได 

โดยใชระบบการจางพนักงาน

มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจางที่ให

คาตอบแทนเปนรายไดและมีการ 

กําหนดภาระงานไวอยางชัดเจน

อาจารยดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ี

เปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานพินธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาวิยานพินธรวมและอาจารย

ผูสอนได 

2) “อาจารยเกษยีณอายงุาน” 

สามารถปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานพินธหลักไดตอไปจนนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาหากนักศึกษาไดรับ

อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธกอนการ

เกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปรญิญาเอกหรือดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการไมต่ํากวา รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณในการทาํวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง 

บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่ง

อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสาย

วิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน    โดยไมตอง
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พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบัน

เทานั้นสวนผูเชี่ยวชาญที่จะเปน

อาจารย  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอา

จะเปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี

ความรู ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปน

ที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ

กระทรวงหรือวงวิชาชีพดานนั้น เทียบ

ไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตาม

หลักเกณฑและวิธีการ   ที่สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ

หนวยงาน ที่เก่ียวของกําหนด 

   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก   

ไมมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือ

อาจารยผูสอนที่ไดรับคุณวุฒิปริญญา

เอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแต รองศาสตราจารยขึ้นไป

ในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบัน 

อุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานแทน เปนกรณีๆ ไป โดย

ความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

อุดมศึกษาและตองแจงคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาใหรับทราบแตงตั้งนั้น

ดวย 

7. คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย ผู ส อ บ
วิทยานิพนธ 

1. อาจารยประจาํและผูทรงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือ
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ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับ
ปริญญา 

8. การตพีิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ
การศกึษา 

(เฉพาะแผน ก เทานั้น) 

ตองเปนรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม ในการ

ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) หรือ

วารสาร หรือสิ่งพิมพวิชาการซึ่งอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

วิทยานิพนธซึ่งเก่ียวของกับ

สิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสทิธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร สามารถทดแทน

การตีพิมพในวารสาร    หรือสิ่งพิมพ

ทางวิชาการได โดยพจิารณาจากปที่

ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไมใช

ปที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการค นคว า
อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานพินธ 

อาจารย 1 คน ตอ นักศกึษา 5 คน 

การคนควาอิสระ  

อาจารย 1 คน ตอ นักศกึษา 15 คน 

 

หากเปนท่ีปรกึษาทั้ง 2 ประเภทให

เทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 

1 คนเทียบเทากับนักศึกษาที่คนควา

อิสระ 3 คน 

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม คูมือการประกันคณุภาพ
ภายในระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2557 ณ วันที ่4 
กรกฎาคม 2559 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
ขอ 10.1 ระบุไววา “อาจารยประจํา 1 คนใหเปนท่ี
ปรกึษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปรญิญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารยประจาที่มีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10 กําหนด

วา อาจารยประจํา 1 คนใหเปน

อาจารยที่ปรึกษาได ไมเกิน 5 คน หาก

หลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มี

ศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได

มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ

สถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตทั้งนี้ตองไม

เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยท่ีมี

ศักยภาพสูงที่มีความพรอมทางดาน

ทุนวิจัย และเครื่องมือวิจัย รวมท้ังผูที่

ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญอยาง

ตอเนื่องในการผลิตผลงาน 
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สถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 คน” 
ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมี
อานาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมศีักยภาพพรอมที่
จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเปน
รายไป แตทั้งน้ีอาจารยประจํา 1 คนจะดูแล
นักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไม
เกิน 10 คน และการขยายจานวนนักศึกษาในกรณี
นี้ใชไดเฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทาน้ัน ไมนับรวม
การคนควาอิสระ  
- การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก โดยมีสัดสวนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน  
-  การนับภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ กําหนดสัดสวนอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน  
- การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเทานั้น  

10. อาจารย ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธและการ
ค นคว าอิ สระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิ จั ยอย าง
ต อ เ นื่ อ ง   แ ล ะ
สม่ําเสมอ 

ควรมีอยางนอย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ป 

โดยนับรวมปท่ีประเมิน 

เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการ

พัฒนางานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ 

11. ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม
กรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 

(จะตองปรับปรุงใหเสรจ็และอนุมัติ/ให

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 

6) 

 

รวม เกณฑ 11 ขอ  

 
ระดับปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน การบรหิารจัดการหลักสูตร หมายเหต ุ

1. จํานวนอาจารย ไมนอยกวา 5 คน และเปนอาจารย บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
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ประจํา
หลักสูตร 

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ

ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลกัสูตรนั้น 

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม คูมือการประกันคณุภาพ
ภายในระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2557 ณ วันที ่4 
กรกฎาคม 2559  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย

ประจําหลักสูตรอยูปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาน้ัน 

ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ใน

การตีความคําวา “ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน” 

ซึ่งที่ประชุมไดใหหลักการวา การลาศึกษาตอ/

ลาออกของอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรคนใหมมาทดแทน 

หากไดมกีารสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แต

กระบวนการแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตร

ยังไมถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูใน

ขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวา

มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการใหมีอาจารยประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

ลงวันท่ี 18 เม.ย.2549 กําหนดวา 

 อาจารยประจาํสามารถเปน
อาจารยประจาํหลกัสูตรที่เปน
หลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 
หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตร
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร
ท่ีไดประจําอยูแลว 

 อาจารยประจาํหลกัสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เปนอาจารยประจําหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาเดยีวกันไดอีก 1 
หลักสูตร 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 

ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 กําหนดวา 

   กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มี
แขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 
กําหนดใหตองมีอาจารยประจํา
หลักสูตรไมนอยกวา 3 คน ให
ครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาที่
เปดสอน 

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจาํ
หลักสูตร 

มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรบัผดิชอบ

หลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันจํานวน

- การพิจารณาวาตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาของหลักสูตรนั้ นหรือไม  ให

พิ จารณาการแบ งสาขาวิ ชาตาม 

ISCED2013 ของ UNESCO 
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อยางนอย 3 คน - กรณีตําแหนงทางวิชาการให

พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ

ประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 

1.  อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน หรือคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ  

2.  มีประสบการณดานการสอนและมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโทตามบันทึก

ขอความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 

18 ก.ค. 2555 กําหนดวาใหอาจารยท่ี

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปน

อาจารยผูสอนในหลักสูตรปริญญาโท

ได แมยังไมมีผลงานวิจัยหลักจาก

สําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ภายใน 

ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่เริ่มสอน

จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปน

อาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก

และเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับ

ปริญญาโท  และปริญญาเอกได 

5. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่
ปรึกษาการคนควา
อิสระ 

1. เปนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวา 
รองศาสตราจารยในสาขานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุ

งานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 

   1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยที่มี

คุณสมบัตติามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรือ

ลาออกจากราชการกลบัเขามาทํางาน

แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได โดยใช

ระบบการจางพนักงานมหาวิทยาลยั 

คือมีสัญญาจางที่ใหคาตอบแทนเปน

รายไดและมีการกาํหนดภาระงานไว

อยางชดัเจนอาจารยดังกลาวสามารถ

ปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานพินธหลัก อาจารยที่ปรกึษาวยิา
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นิพนธรวมและอาจารยผูสอนได 

  2) “อาจารยเกษยีณอายงุาน” 

สามารถปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานพินธหลักไดตอไปจนนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาหากนักศึกษาไดรับ

อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธกอนการ

เกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย    ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

1. เปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคณุวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง 

บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่ง

อาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสาย

วิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน    โดยไมตอง

พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการผูเชีย่วชาญเฉพาะท่ีเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบัน

เทานั้นสวนผูเชี่ยวชาญที่จะเปน

อาจารย  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมอา

จะเปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี

ความรู ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ 

เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือ

ระดับกระทรวงหรือวงวิชาชีพดานนั้น 

เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ข้ึนไป ตาม

หลักเกณฑและวิธีการ   ที่สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ

หนวยงาน ที่เก่ียวของกําหนด 

   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก  ไมมี
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อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธหรือ

อาจารยผูสอนที่ไดรับคุณวุฒิปริญญา

เอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไป

ในสาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดม 

ศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดยความ

เห็นชอบของสภาสถาบัน อุดมศึกษา

และตองแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาใหรับทราบแตงตั้งนัน้ดวย 

7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

1.  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มคีุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชา ท่ีสัมพันธกัน และ 

2.  มีประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

8. การตพีิมพเผยแพร
ผลงานของผูสําเร็จ
การศกึษา 

วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง 

(Peer review) ซึ่งอยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

วิทยานิพนธซึ่งเก่ียวของกับ

สิ่งประดิษฐ การจดทะเบียนสทิธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร สามารถทดแทน

การตีพิมพในวารสาร    หรือสิ่งพิมพ

ทางวิชาการได โดยพิจารณาจากปที่

ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรไมใช

ปที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานพินธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานพินธ 

อาจารย 1 คน ตอ นักศกึษา 5 คน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม คูมือการประกันคณุภาพ
ภายในระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2557 ณ วันที ่4 
กรกฎาคม 2559 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
ขอ 10.1 ระบุไววา “อาจารยประจํา 1 คนใหเปนท่ี

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10 กําหนด

วา อาจารยประจํา 1 คนใหเปน

อาจารยที่ปรกึษาได ไมเกิน 5 คน หาก

หลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมี

ศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาได
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ปรกึษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปรญิญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งน้ีตองไมเกิน 10 คน” 
ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมี
อํานาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมศีักยภาพพรอมที่
จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเปน
รายไป แตทั้งน้ีอาจารยประจํา 1 คนจะดูแล
นักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไม
เกิน 10 คน และการขยายจานวนนักศึกษาในกรณี
นี้ใชไดเฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทานั้น ไมนบัรวม
การคนควาอิสระ  
- การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก โดยมีสัดสวนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน  
-  การนับภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ กําหนดสัดสวนอาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน  
- การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเทานั้น 

มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ

สถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไม

เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มี

ศักยภาพสูงที่มีความพรอมทางดาน

ทุนวิจัย และเครื่องมือวิจัย รวมท้ังผูที่

ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญอยาง

ตอเนื่องในการผลิตผลงาน 

10. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเน่ือง  และ
สม่ําเสมอ 

ควรมีอยางนอย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ป โดย

นับรวมปที่ประเมิน 

 

 

เปนเจตนารมณที่ประสงคใหมีการ

พัฒนางานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 

(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให

ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

 

รวม เกณฑ 11 ขอ  
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอน ใหผู เ รี ยนมีคว ามรู ในวิ ชาการและวิช าชีพ  มีคุณลักษณะตามที่ หลักสู ตรกํ าหนด                     
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริม     
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ที่ เก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน              
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ   
และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของตางๆ ไดเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศกึษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจาก
ตัวบงช้ีดังตอไปนี้ 
 
 ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ตัวบงชี้ที่ 2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน     
1 ป 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
    แหงชาติ 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไว     
ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู     
3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมมุมองของผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน  
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 คะแนนที่ได  =  
 
 
ขอมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559  

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมครบรอบ สถาบันอุดมศกึษาตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย แมวา
หลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผานมาใช
ประกอบการประเมิน  
  -  กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
  - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต
อาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาว
ไทยเปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจาก
นักศึกษาไทยจานวน 10 คนเปนฐานที่ 100 %  

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 
 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินท้ังหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ไดงานทําหรือ 
    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  ป 
 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศกึษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางาน
สุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมี
งานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยน
งานใหมหลังสําเร็จการศกึษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป    
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 
 
 
 

การคํานวณ
คารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงานมา
พิจารณา 
 

2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได   =   
 
ห มา ย เ ห ตุ   :  
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
X 5 

100 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน 
    ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ปปฏิทิน) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มี
ความนาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถ        
ในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปน
การประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จ
การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสตูร 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559  

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการ
ตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ (Accepted)  

- กรณีวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวาสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสภาสถาบันอุดมศึกษาไดพิจารณาและใหความเห็นชอบแลว สถาบันอุดมศึกษาตองแจงให

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

รอยละของผลรวมคาน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 
X 5 

40 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบดวย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพในวารสารดังกลาวได ทั้งนี้ 
ประกาศฉบับดังกลาวสามารถนามาใชไดถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และใชไดเปนการเฉพาะสถาบันเทานั้น  
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง   
วิชาการสําหรบั การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติ และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการจะตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
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0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน                   
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศกึษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2  (ปริญญาเอก)ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน 
    ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ปปฏิทิน) 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปน
ระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรูใหมท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตอง
ประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถ
นําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปรญิญาเอก 
เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จ
การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสตูร 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได   =   
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

รอยละของผลรวมคาน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

X 5 
80 
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คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ    และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน    นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ    ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  

- ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการจะตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้ําหนกั ระดับคณุภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมิน
นั้นๆ  

3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศกึษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 
 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจะตองเปน
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา 
และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ 
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ลําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได 
 ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก  (1) กลุมวิชาหลัก 
(core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม (leaning and innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
(information, media and technology skills) 
 ทักษะสําคัญที่คนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1) กลุมทักษะการเรยีนรู และนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical  
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (Innovation and creativity) (3) การส่ือสาร
และความรวมมือ (communication and collaboration)  

2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology Skills)  
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (information literacy) การรูสือ่ (media literacy) และการรู ICT (ICT literacy)  

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว 
และยืดหยุน (Adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูดวยตนเอง (initiative and 
self direction) ปฏิสัมพันธทางสงัคมและขามวัฒนธรรม (Social and cross-cultural interaction) 
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนาํและ
รับผิดชอบตอสังคม (leadership and social responsibility)  
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับ
นักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ภายใตการดําเนินการ
ดังกลาวใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
 
 ตัวบงชี้ที่ 3.1  การรบันักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
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ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศกึษา 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา           
ที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส 
ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก 
ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่   
จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
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- ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ขอใหดูเจตนารมณ
ของหลักสูตร วาตองการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
ที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ท่ีไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการ
แกปญหา  
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ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอม
ทางการเรยีนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ทั้ง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสาธารณะ มีการวาง
ระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือ      
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

  - การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปรญิญาตรี 
  - การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 
  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร 
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นตอไปนี้ 

  - การคงอยู 
  - การสําเร็จการศกึษา 
  - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
1 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 
2 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 
3 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน ในบางเรื่อง 
4 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน ในทุกเรื่อง 
5 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน ในทุกเรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการดาํเนินงาน ที่โดดเดนอยางแทจริง 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
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- “การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนที่มีนัยสําคัญ ไมไดเนนที่
ปริมาณหรือจานวนขอรองเรียน  

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวน
ที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงท่ี 3.1 และ 3.2  
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- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจานวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวย จานวนนักศึกษาท่ี
ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานที่ทางานของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของจานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาแลว  
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องคประกอบที่ 4 อาจารย 
 
 อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลติบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกัน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและ การ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารยเปนการ
ดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งข้ึนดวยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
ที่รับเขาในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมปีระสบการณ
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาใน
การผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารย 
และผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
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ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ
อาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารยที่เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว
เพื่อใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร        
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย 
 ในรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้น้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

ทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของ
อาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีที่  4.2 คุณภาพอาจารย 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอโดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 
 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงจากฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย
ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสม
กับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง     
0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =     
รอยละ 20 ขึ้นไป 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =    
รอยละ 60 ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =     
รอยละ 100 
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สูตรคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มวีุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 
 
 
   2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนที่ได   =   
 
หมายเหตุ 
 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑ           
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่  
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริม       
ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ    
อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งแกไขปญหา และพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5  
 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค า ร อยละของอาจารยประจํ า หลักสูตรที่ ดํ า รงตํ า แหน งทา งผู ช ว ยศาสตราจารย                 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 ค า ร อยละของอาจารยประจํ า หลักสูตรที่ ดํ า รงตํ า แหน งทา งผู ช ว ยศาสตราจารย                 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค า ร อยละของอาจารยประจํ า หลักสูตรที่ ดํ า รงตํ า แหน งทา งผู ช ว ยศาสตราจารย                 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 100  
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนที่ได   =   
 
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคขึ้น       
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ืองเปนผลงานที่มีคุณคา 
สมควร สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเซิงวิชาการและการแชงขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยูใน รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน
ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนง  
ทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือ องคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือ    
ที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการ และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้ง
งานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
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สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร   

ตามสูตร 
 
 

 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

        คะแนนที่ได  =   
 
 
 
 
 
กําหนดระดับคณุภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุม วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร  ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันทีอ่อกประกาศ 

 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60  - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู          

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร 
X 5 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
วิชาการ พ.ศ.2556 

 - ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
 - ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 
 - ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
 - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไครับการจดทะเบียน 
 - ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมได   นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อ ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคณุภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน            
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 
Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

หลั กสู ตร ใ นระดับปริญญา เ อกถื อ ได ว า เ ป นหลั กสู ตรสู ง สุ ดของสถา บันกา รศึ กษ า  
เปนหลักสูตร ที่สําคัญและเนนการสรางองคความรูใหมเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น 
อาจารยประจําหลักสูตร ระดบัปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอก ที่ไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การทําวิจัย มีผลงานท่ี ไดรบัการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus 
และบทความ  ที่ตีพิมพไดรับการ อางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนา
งานวิจัยใหมๆ ใหมีความกาวหนามากชิ้น จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิง
มากยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูที่ มีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการน้ันๆ 

การคํานวณตัวบงชี้น้ี ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งขึ้นไป 
รวมท้ังการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 
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หรือระดับ นานาชาติ ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวนทั้งน้ี พิจารณา
ผลการดําเนินงาน5ป ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปท่ีประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
    
           =  
 
2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได  =   
 

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
ถาอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารยท้ัง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review article ใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ในป พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ หลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังนี้ 

-  จํานวนบทความที่ตีพิมพของอาจารย ท้ัง 5 คนในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ. 2010 
-2014 เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ 

-  ในจํานวน,นี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ท่ีไดรับการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง 
และมีบทความ 2 บทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

 
ดังน้ัน อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรบัการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

จํานวนบทความที่ไดรบัการอางอิง 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

อัตราสวนจํานวนบทความทีไ่ดรบัการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

X 5 อัตราสวนจํานวนบทความทีไ่ดรบัการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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       = 
 
 
        นําคะแนนมาคํานวณ     = 

จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 5 

2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 
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คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559 

- การบริหารและการพัฒนาอาจารย ใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)/ เทานั้น  

- กรณีผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ใหดูจากรายชื่อผูวิจัยท่ี
ปรากฏในสัญญาวาจาง  

- พิจารณาจากผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)/ ที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษานั้นๆ โดย
ไมตองนาระยะเวลาในการประจาหลักสูตรมาพิจารณา  

- กรณีอาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)/ หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใชอาจารยประจํา
หลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558)/ ชุดเดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับไดทั้ง 2 หลักสูตร  

- กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําท่ีอยูคนละคณะ / สถาบัน ใหพิจารณาดังนี้  
- ในระดับหลักสูตรใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2548)/อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)/ ตามท่ี
ทําหนาท่ีอาจารยประจําหลักสูตร  

- ในระดับคณะ ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําสังกัดคณะนั้น  
- ระดับสถาบัน ใหนับเปนผลงานเดียว แตถาอยูคนละสถาบันก็นับตามสถาบันที่สังกัด

ของทุกคน  
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษา ที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหาร
หลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้น้ีใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
1 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 
2 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 
3 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน ในบางเรื่อง 
4 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน ในทุกเรื่อง 
5 คะแนน  มีการรายงานผลการดําเนินงาน ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึน ในทุกเรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการดาํเนินงาน ที่โดดเดนอยางแทจริง 
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- ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย ใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารย
ประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548)ท้ัง 5 คน  หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) ทั้ง 5 คน ท่ีไดทําหนาท่ีประจําหลักสูตร เปนการประเมินความพึงพอใจตอ
กระบวนการที่ไดดําเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตางๆ ในตัวบงชี้ที่ 4.1  

- อัตราการคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548) หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558)วามีการ
เปลี่ยนแปลงในแตละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให
เปดดําเนินการ  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร : HUSOC LPRU   83 
 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 
 แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาท
หนาท่ีในการบริหารจัดการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอน
และกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับ
การกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
รวมทั้ งการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญและสงเสรมิทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
 การประกันคณุภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
 ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรยีน 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   
  แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับ
การจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเ น้ือหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนักศึกษาเปน
สําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตอง
เนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
  - การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 
  ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และ
ความตองการของประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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  - สาระรายงานวิชาในหลักสูตร  

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานหรือไม ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปดสอนวาทันสมัย เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม  
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายให
สอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง 
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     
การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา           
ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ
ตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทํา
วิทยานิพนธ การคนควาอิสระการสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 
  กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมี
ความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูได
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุน
การเรียนรู สําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหา
เปนฐาน เปนตน  
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
  - การกําหนดผูสอน 
  - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4)  
    การจัดการเรียนการสอน 
  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  
    การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  - การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลอง
 กับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
  - การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
                     ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
  - การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน        
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 

- ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไมจาเปนตองเปนโครงการเดียวกับท่ีอยูในแผนบริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แตใหดูเจตนารมณวาเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย  
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ตัวบงชี้ที่ 5.3  การประเมินผูเรียน 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหได
ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนา    
การเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คําด
หวังของหลักสูตร (assessment for learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง 
คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมให
มีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองให
ความสาํคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให
เกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real word) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ที่ทําให
นักศึกษาแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่
แทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมิน
วิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มคีณุภาพดวย 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
  - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
  - การประเมินวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 
  ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยให
ผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ 

 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้             
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7    
ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผล
การดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

มีคาคะแนนเทากับ 0 มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดาํเนินงานที่นะบุไวใน

แตละป 

มีคาคะแนนเทากับ 3.50 มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่นะบุไวในแตละป 

มีคาคะแนนเทากับ 4.00 มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดาํเนินงานท่ีนะบุไวในแต

ละป 

มีคาคะแนนเทากับ 4.50 มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดาํเนินงานที่นะบุไวในแต

ละป  

มีคาคะแนนเทากับ 4.75 มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดาํเนินงานที่นะบุไวในแต

ละป  

มีคาคะแนนเทากับ 5 มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่นะบุไวในแตละป  

 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559 

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนด
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไวดังนี้  

  ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการจัดทาระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
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โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ไดท้ังนี้ ให
คํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”  
    ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 12 ตัว
บงชี้ เปนเพียงแนวทางเทาน้ัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปที่ระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ี
สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงช้ีใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงช้ีเดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใด
มีความประสงคกําหนดตัวบงช้ีแบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไป”  
  - ในประเด็นตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน คําวา “อาจารยใหม” ใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร 
(เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558) ที่เพ่ิงยายเขามาอยูในหลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาที่มาจากหลักสูตร / ภาควิชาอื่นก็ถือวาเปน
อาจารยใหม  
  - ในประเด็นตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / 
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคณุภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหมที่ยังไมมี
บัณฑิตไมตองประเมินประเด็นนี้แตหากเปนหลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็นนี้ดวย  
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
 ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี 
ความพรอมดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน 
หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่สงเสริม
สนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู      
ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 
 องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 
 ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง
กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่ง
สนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
  - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา 
                     หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
  - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 
                     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผล
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม คูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559 

ใหหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับหลักสูตรใหชัดเจน ไมตองพิจารณา       
สิ่งสนับสนุนทั่วไป เชน หองเรียน เครื่องฉาย LCD เปนตน  
 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

0 คะแนน  ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดในการกํากับติดตามและปรับปรุงไมมีขอมูลหลักฐาน 
1 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
2 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 
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เกณฑการประเมิน การรายงานผลการดําเนินงาน 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการการปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการ 
3 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
4 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
5 คะแนน  มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ  ที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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บทที 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในดับคณะ  
จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้  

องคประกอบใน
การ 

ประกันคุณภาพ
คณะ 

ตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คา เฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดขอบ 

1.2 อาจารยประจาํคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะ ท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

สั ดส วนจํ านวนนั กศึ กษา เต็ ม เวล า 
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิ จัยและงาน
สรางสรรค 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน สรางสรรค
ท้ังภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกลังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทําบุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณชองคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบที่ 1  การผลิตบณัฑิต 
 

  พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด       
การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น 
พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวชองกับการบริหาร จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนด
ปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของ
ทุกฝายท่ีเก่ียวชองท้ังภายในและภายนอกสถาบันผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมอาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ตัวบงช้ี       จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 

  ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
  ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
  ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา 
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ตัวบงช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้    
  ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน 
  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดขอบ 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได  =  
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศกึษา เห็นขอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตอง
รายงานผลการรับรองตาม ระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2   อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนดิของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรที่มีความรู
ความ สามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย     
ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง หรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ
หรือจุดเนนของหลักสูตร 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กํ าหนดให เปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 40 ขึ้นไปเกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กํ าหนดให เปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มคีณุวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ ไ ด  
=  
 
 
หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการ
นับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละของจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
X 5 รอยละของจํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
ดําอธิบายตัวบงชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริม
ใหอาจารย ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ  
อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชใน การเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 คะแนนท่ีได   =  
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจาํคณะทั้งหมด 

รอยละของจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 
X 5 

รอยละของจํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอป (FTES) = 
Stu dent Credit Hours (SCH) ท้ังป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศกึษาตามเกณฑมาตรฐาน      
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

ตัวบงช้ีที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวนของ
นักศึกษาตอ อาจารย ที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน 
รวมท้ังมีความเชื่อมโยงไปสู การวางแผนตางๆ เซน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมาย
การผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจรงิในลัดสวนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 
เกณฑการประเมิน 

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑ

มาตรฐาน และนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 

คะแนน และใชการเทยีบบัญญัติไตรยางศดงันี้ 

คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5        

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0         

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20     

ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการคํานวณจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง 

จํานวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดป
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตร
การคํานวณ ดังน้ี 

SCH = nici  

เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
วิชาที่  Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
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การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาในระดับ บัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาตออาจารยประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศกึษา  
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี + (2 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

 
สูตรการคํานวณ 
 1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

  
 2) นาํคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
    2.1)  คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 คิดเปน 5 คะแนน 
    2.2)  คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปนรอยละ 0 คะแนน 
    2.3)  คารอยละมากกวารอยละ 10  แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
 คะแนนท่ีได     =  
 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

ตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเท่ียว เศรษฐศาสตร 25:1 
7. นิติศาสตร 50:1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ,ประยุกตศิลป 8:1 
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจรงิ - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 
X 100 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

(20 – คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 1) 
X 5 

10 
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ตัวอยางการคํานวณ 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 
ของหลักสูตรหน่ึงทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 24 
 
 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =   
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 
ของหลักสูตรหน่ึงทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 32 
 
 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =   
  
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร = 28 
 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =   
 
 
แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน เทากับ 20 – 12 = 8 ไดคะแนน  =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - 25 
X 100 = รอยละ -4 ไดคะแนน 5 คะแนน 

25 

32 - 25 
X 100 = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 

25 

28 - 25 
X 100 = รอยละ 12 

25 

   8 - 5 
= 4 คะแนน 

     10 
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ตัวบงช้ีที่ 1.5  การบริการนักศกึษาระดับปรญิญาตรี 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับ
นักศึกษา เพื่อการดํารงชวีิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา 
ทั้งดานวิชาการและ การใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เซน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง
ทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการ'ฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษา
และศิษยเกา โดยการใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับ การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนแก
ผูรับบริการอยางแทจริง 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศกึษาในคณะ 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา 

แกนักศกึษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศกึษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน 

เต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรบัปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อลงใหผลการประเมิน 

สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 
   เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     มีการดาํเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 2 ขอ 3 - 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรม
ที่ผูเขารวมจะมีโอกาส ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลอง
กับคณุลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค ท่ีประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ   
5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จรยิธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะ การวิเคราะหเซิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และ นําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) 
ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา 
แผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู 
(3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล          

การประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     มีการดําเนินการ มีการดาํเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ขอ 2 ขอ 3 - 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอม
และความพรอม ของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่ง
ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนน เฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรค    
ที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและ เกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ       
3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร        
ใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน 
สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 
ตัวบงช้ี จํานวน 3 ตวับงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสรางสรรค  
 ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
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ตัวบงช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ 
โดยมีแนวทาง การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้ง การสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
จากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร ลงเสริม พัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของ
ตางๆตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ และกลไกเพื่อ
ชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศนูยเครื่องมือ หรือศูนย ใหคําปรึกษา 
  และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรกัษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ลงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน 
  สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรอืศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนดิชองตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  ป จจั ยสํ าคัญท่ีส งเสริมสนับสนุนให เกิดการผลิตงานวิจั ยหรืองานสร างสรรค ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับ จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยาง
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนน ของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยัง
เปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
จํานวนเงนิสนับสนุน =  

 
 
 
 
 
 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัย 
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2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได =  

 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับ
คณะ 

คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
หมายเหต ุ

1. จํานวนอาจารยและนกัวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงนิท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ 

ไมใชจํานวนเงนิท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงลัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  
กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามลัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา 
รับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร      
สายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัย เปนผูดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
x 5 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
 
ชนดิตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัย  
ไดสรางสรรค ขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 
เปนผลงานที่มีคณุคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเซิงวิชาการและการแขงขัน
ของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงาน
ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผาน การประเมินตําแหนง
ทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือ หนังสือที่ใช
ในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ 
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ที่กําหนดไวเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ที่กําหนดไวเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ที่กําหนดไวเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได =   
 
 

 กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม 
  วิชาการ ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม 

วิชาการ ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก ประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ

ใน  
  ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
จันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน วารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
x 100 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัยประจาํทั้งหมด 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
x 5 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักจํานวนอาจารยประจาํและนกัวิจัยประจําท้ังหมด 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังลือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังลือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper) และ เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถ
อยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสได 

 
กําหนดระดับคณุภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คา
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี 
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
 การบริการทางวิชาการสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ 
ทางวิชาการแกชุมซน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบัน 
มีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ
เหมาะสม โดยใหบริการ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกซน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมซน 
และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการ ทางวิชาการมีความหลากหลาย เซน การอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบรกิารทางวิชาการนอกจากเปนการ
ทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของ
อาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชน ทางดานการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลง
งานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 
 
ตัวบงช้ี   จํานวน 1 ตวับงชี้ คือ 
  ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแกสังคม 
 
ชนดิของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  การบริการวิซาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึง 
ถึงกระบวนการ ในการใหบริการวิชาการแกลังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการประจําป ทั้งการบริการวิซาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิซาการท่ีคณะจัดทํา
เพื่อสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิซาการ และนํามาจัดทําเปนแผน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาให มีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิด
ผลลัพธท่ีสรางความพังพอใจตอชุมซนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการบริการวิซาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมซน หรือสงัคม 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 
5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิซาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

     มีการดําเนินการ มีการดาเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
1 ขอ 2 ขอ 3 - 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 4 การทาํนบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมี จุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูร
ณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน 
พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาหองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองค
ความรูที่ดีขึ้น 
 
ตัวบงช้ี  จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ พื้นฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบัน
อยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดผูรับผิดขอบในการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
2. จัดทําแผนดานทํา นุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และ กําหนดตัวบ งชี้วั ดความสํา เร็ จ 

ตามวัตถุประสงค ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
5. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
     มีการดําเนินการ มีการดาํเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 - 4 ขอ 5 ขอ 6 -7 ขอ 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
  สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัย       
ทําหนาที่ในการกํากับ ดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการ
ดานตาง  ๆใหมีคุณภาพ เชน ทรพัยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล           
(Good Governance) 
 
ตัวบงช้ี  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
          และเอกลักษณของคณะ 
  ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
   และเอกลักษณของคณะ 
 

ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงขี้ 
  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
แกสังคม และการทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง
ดําเนินงานผานคณะ ดังน้ัน คณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงาน 
ของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย และกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว 
 

เกณฑมาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนา ไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ และ
เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร   สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก ปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตาม

ประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สาย
สนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 
พันธกิจ และพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 - 6 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
7 ขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
มีการดําเนินการ ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคณุภาพ 
เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่ กําหนด สะทอน 
การจัดการศกึษาอยางมีคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดํา เนินการประ กันคุณภาพหลักสูตรให เปนไปตาม 
องคประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงาน     
ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศกึษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ           
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ       
ดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

6. มีผลการประเมินคณุภาพทกุหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4  ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดาํเนินการ  
6 ขอ 
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