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1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 

1.1 ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาวปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิต
บัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ 
ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)มีความโปร่งใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability)ตามหลักธรรมาภิบาล 

6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545ก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใชม้ าตรฐานการอดุ มศกึ ษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม2549 เพ่ือเป็น
กลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 
 
 

บทที่ 1 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ 

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ 
และนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้น
ของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือ
น าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  2.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก”เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่
ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)หรือเรียกชื่อ
ย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545ได้ก าหนดให้
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สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้ง
สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
  2.2 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมี
พันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก 
สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธ
กิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการ
ท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่  
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน 
แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ ระบบรับรองวิทยฐานะ 
(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และ
การสนับสนุนจาก ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม 
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุน  
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส 
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือให้
ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมี
บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ  สถาบันอาจมี
การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้  

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม สาขาวิชา 
ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา  วิชาชีพ
เฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา ภาคการ
ผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น สถาบันที่เน้น
ระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า  
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ 
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ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี 
และ ข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ  

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 
2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น า การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามคว ามต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ อุดมศึกษา
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่
มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ
มุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

2.3 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 

มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่ง
ความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ำ
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้น
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
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ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2545
เพ่ือใช้ เป็นแนวปฏิบัติ  สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะ
วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง 
ได้จัดท ากฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง
ว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom)ความมีอิสระ
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ในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง 
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ย วข้อง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
         3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553    
ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมี
อิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็น
ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ไม่
ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
   1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
  2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการซึ่งสามารถ
ส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 

 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
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การด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการ
ให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็น 
การท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
   3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

       มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตาม
มิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ 
ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้0 คะแนน และการ
ประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะ
พิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 
   2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของ  สภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) 
พันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับ
การประกัน คุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็น
การบูรณาการเข้าไว้ ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการ ได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตั้งแต่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่ง
ไปที่ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานให้ เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควร
เชื่อมโยงหรือเป็นเรื่อง เดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัย
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น าเข้า และ กระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตาม
กระบวนการ ดังกล่าวด้วย  

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ  
       ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ 

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ  
สถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ  
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกัน
คุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกัน
คุณภาพที่ใช้ ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วิชาไปจนถึง ระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญ
คณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถใช้งาน ร่วมกันได้ในทุกระดับ  

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
        การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด  

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ 
สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็น  
ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อ 
ความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน  
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

4. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการ

บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่จัดท าข้ึนฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดย
มีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่
ค านงึถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธ
กิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้
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สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน
ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้ง
ปัจจัยน าเข้า(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
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แผนภำพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจ าเป็นต้อง
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการ
บันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร
การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
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1. พัฒนำกำรของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ

พัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะใน
อนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้
ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุม
องค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อใน
การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ 
คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้น
ต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้
ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยน า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ 
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ 
รัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือ 
ผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สม 
ศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ 
ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น 
ในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ ใช้กับทุกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ

บทที่ 2 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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ปริญญาตรีกลุ่ม ค 1สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี 
และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่
ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
2. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึง
ได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณา
เพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และ
เพ่ิมเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร 
คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์องค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษากา รวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้ง
คุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่1 การ
ผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล
รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพของคณะ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของ
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สถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้
ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของ
สถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา 
ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความ
มั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน 
ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูล เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบกา
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน
คุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณ
ภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ
ต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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3. กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557 – 2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.) กำรวำงแผน (Plan- P) หมายถึงการเริ่มวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยการน าผลการ

ประเมินของปี ก่อนหน้า (เนื่องจากเป็นปีแรกของการประเมิน ระดับหลักสูตร ทางคณะจึงขอมอบผลการประเมินใน
ระดับคณะ ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ ในการวางแผนการประเมินระดับหลักสูตร) ซึ่งต้องเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
สิงหำคม พ.ศ. 2557 (ตามภาคการศึกษาแบบAEC) 

2.) กำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูล(Do - D) หมายถึงการด าเนินการเก็บข้อมูล ซึ่งต้องเก็บข้อมูลเป็นเวลา
รวม 12 เดือน (เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2557 –กรกฎำคม พ.ศ. 2558) 

3.) กำรประเมินคุณภำพ (Check/Study - C) หมายถึง การด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
คณะ และสถาบัน ระหว่ำงเดือนสิงหำคม ถึง ตุลำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงการประเมินในระดับหลักสูตรควรอยูใน
ชว่งเวลาระหว่างเดือน สิงหำคม–กันยำยน พ.ศ. 2558  

4.) กำรเสนอแนวทำงกำรปรับปรุง (Act - A)โดยวางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุง ตามผลการ
ประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตรโดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปี ถัดไป 
หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้) 

วิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน ก ำหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ   
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่าน  
ระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ 
คณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน    
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการประเมิน 
ตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ 
วิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Onlineภายใน 120   
วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน คุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการ 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
18 

 

อุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  
3.2 แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

กิจกรรมภำพรวม ล ำดับในวงจรคุณภำพ 
1.แต่งตั้งกรรมการ และ/หรือคณะท างานประกนัคุณภาพระดับหลักสูตร  
(ควรด าเนินการในช่วงเวลาที่สอดคล้องกบการด าเนินการของคณะ) 

A 

2.วางแผนและจัดท าแผนการประกันคุณภาพ  
 (โดยพิจารณาจากแผนการบริหารจัดการของหลักสูตรและคณะ) 

P 

3.จ าแนกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน ด าเนินการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น 

D 

4. จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) D 
5. เตรียมความพร้อมส าหรับการรับการประเมิน SAR/เอกสารหลักฐาน/สถานที่/
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

D 

6. รับการประเมินตามกาหนดที่ทางคณะแจ้ง C 
7. น าแนวทางในข้อ6 มาประกอบการวางแผนการรับการประเมินรอบใหม่ 
และวางแผนการประเมินรอบใหม่ 

A 

 
หมายเหตุ 
1. คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรต้องมีอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือ หน่วยงาน
เทียบเท่า โดยเป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์อยางยิงต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการ
ประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของ สกอ. 
2. ประธานคณะกรรมการประเมินเป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าโดยต้องเป็นผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร1 ชุด อาจประเมินได้มากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตร
ในสาขาวิชาเดียวกนัเช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

4. ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรก าหนดไว้ดังนี้ 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อย
หนึ่งคน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาท่ีรับการประเมิน  

2) ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

3) คณะกรรมการทุกคน ต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสกอ. 

4) คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของระดับปริญญาตรีการศึกษา
จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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ในการประเมินหนึ่งรอบปีควรด าเนินการอย่างน้อยสองวงจรคุณภาพ ทั้งนี้ในการประกนคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร นอกจากบุคคลากรทุกฝ่าย นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพแล้วควรรวมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมให้ขบวนการด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและ       
เป็นระบบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหาก
เป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ก าหนดไว้
ดังนี้ 

 - ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน - ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา 
เป็นดังนี้  

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ  รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป  

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับศาสตราจารย์
ขึ้นไป 

 ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้  ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ระดับ
สถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. อย่างน้อย

ร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้  
1. ประธานกรรมการ  
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น  ผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
 - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน  คุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ  
- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
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2. กรรมการ 
 - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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กำรจัดกำรควำมรู้(Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง 
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ 
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน  
สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ สัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือ  ลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น  ความรู้
แบบนามธรรม  

2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี ต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้ง เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.วิจารณ์ 
พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไป
พร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุ  เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็น
องค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน  

 
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่  
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด  
   “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ ครบถ้วน  
     ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ใน

รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ 
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคน คน
เดียว 

 
กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ 
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

 

บทที่ 3 
นิยำมศัพท์ 

 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
22 

 

กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่ง 

ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 

กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal)
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

 

กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 

 

กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

 
อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อย
ละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

 
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจั ด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

 

งำนวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 

งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่  (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์และกวี
นิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิ ธี
ปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์นั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา (ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในปีการศึกษาที่ประเมิน) โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ 
การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการกล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (กกอ.ในการประชุมครั้ง
ที1่2/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

 
ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี 
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(ScienceCitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์โดย
สถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ 
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ 
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมี
การระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง 
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตั วบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 

พหุวิทยำกำร หรือ สหวิทยำกำร หลักสูตรพหุวิทยำกำร พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยำกำร 
(Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้
ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

 
หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า 
มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็น 
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
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ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

 

พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนกาสอน
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่
สถาบันอุดมศึกษา 

 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

 

สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ 
ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

 
หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมำภิบำล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง 
ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในกา ร
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2 
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่
เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
1ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
2ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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อำจำรย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอดุมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ 
เต็มเวลาตามภาระงานที่ รับผิดชอบในหลักสูตรที่ เปิดสอน (มิ ใช่ เต็ม เวลาตามเวลาท าการ ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี 
ที่ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่ำ 6 เดือน   ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตร
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น   
           หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08ภายใน 30 วัน 
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ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการด าเนินงานและการ
บริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมี
หลักการดังต่อไปนี้ 
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณา
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง 
สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณของพิชญพิจาณ์ 
(Peer review)ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตาม
บริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้
ใช้ในการพิจารณา 
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมีการด าเนินงานได้
ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทัง้นี้ ทกุระบบต้องได้รบัการเห็น 
ชอบจากสภาสถาบัน และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่นผลการประเมินหลักสูตร
ของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB 
(ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET(ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการ
ตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับภำควิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
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กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบในกำรประกัน

คุณภำพหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผล

กำรด ำเนินงำนในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

1.กำรก ำกับมำตรฐำน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญำตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
ปริญญาโท เกณฑ์ 12 ข้อ 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

-ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนร่วม) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

-ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพ 
-ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/
เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3.นักศึกษำ 3.1 การรับนักศึกษา -การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา -การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
-การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา -อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
-อัตราการส าเร็จการศึกษา 
-ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4.อำจำรย์ 
 
 
 
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ -การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
-การบริหารอาจารย์ 
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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 4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอำจำรย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก 
-ร้อยละอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 
-ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
-จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ -อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
-ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5.หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
กำรประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร -หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

-การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
-การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
-การก ากับกระบวนการเรียนการ
สอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการ
ฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
-การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
-การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ใน
การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
-การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6.สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ -ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี ้

 
 
 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ.2548 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วน
หนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์
ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยสกอ.  
 
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
ปริญญำตรี เกณฑ์ 4 ข้อ (ท ำข้อ1,2,3,11,12) 
ปริญญาโท-เอก เกณฑ์ 12 ข้อ 
 
1.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับภำควิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 

ปริญญำตรี ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

ปริญญำโท ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

ปริญญำเอก ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
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หมำยเหตุ 
บันทึกข้อควำมที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เม.ย.2549 ก ำหนดว่ำ 

 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยากร(Multidisciplinary) ได้อีก 1 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร  

บันทึกข้อควำมที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค.2557 ก ำหนดว่ำ 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อย

กว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เป็นสอน 
 
 
 
 
 
 
 
2.คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญำตรี คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 
 

ปริญญำโท ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ระบุไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น โดยมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน 
 

ปริญญำเอก ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้นโดยมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ 
2.จ านวนอาจารย์ที่ได้ระบุในเล่มหลักสูตร 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ  
2.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.ตารางสอนของอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2557 
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3.คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
หลักสูตรปริญญำโท ตำมบันทึกข้อควำมท่ี ศธ 0504(4)/ว867 ก ำหนดว่ำ 

 ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มี
ผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษาทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัย 
จึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

 

 

 

 

 

ปริญญำโท คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งของศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 

ปริญญำเอก คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งของศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 

ปริญญำโท 1.อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 2.มีประสบการณ์ด้าน
การสอนและ 3.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

ปริญญำเอก 1.อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 2.มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและ 3.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ (มีชื่ออำจำรย์และคุณวุฒิปริญญำเอก อย่ำงน้อย 3 คนที่ตรงหลักสูตร) 
2.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ (มีชื่ออาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์การสอนและการวิจัย) 
2.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
3.เอกสารรับรองประสบการณ์การสอนฯ  
 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
35 

 

5.คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลกัและอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการดังนี้  
 1.หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจาก

ราชการ กลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมี
สัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจารย์ผู้สอนวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนได้ 

 2.อาจารย์เกษียณอายุงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

6.คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม(ถ้ำมี) 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

ปริญญำโท 1.เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

ปริญญำเอก 1.อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ (มีชื่ออาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์การวิจัย) 
2.รายละเอียดภาระหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 
3.ข้อบังคับที่เก่ียวข้องและกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ.2548  
4.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา  
5.บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณาวิชาที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว  
6.เอกสารรับรองประสบการณ์การสอนฯ  

 
 
 
 
ปริญญำโท  
1.เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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หมำยเหตุ 
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการผู้เชียวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้นส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆเป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ
ด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆไปโดย
ความเห็นชอบของสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบแต่งตั้งนั้นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ (มีชื่ออาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์การวิจัย) 
2.รายละเอียดภาระหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 
3.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นที่ปรึกษาร่วม/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
4.บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือทรงคุณวุฒิที่คณะให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 

ปริญญำเอก 
1.เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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7.คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.กำรตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*วิทยำนิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 
 
 
 
 

ปริญญำโท  
1.อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

ปริญญำเอก 
1.อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

ปริญญำโท  
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ (Procesdings) หรือ
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ปริญญำเอก  
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ (มีชื่ออาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์การวิจัย) 
2.รายละเอียดภาระหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 
3.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฯ  
4.บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือทรงคุณวุฒิที่คณะให้ความเห็นชอบไว  
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9.ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมำยเหตุ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อม
ทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญำโท  
วิทยำนิพนธ์ 
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน  
กำรค้นคว้ำอิสระ 
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 15 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

ปริญญำเอก  
วิทยำนิพนธ์ 
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ  
2.จ านวนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่จบในปีการศึกษานั้นๆ 
3.จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ บทความวิชาการต้อง
ประกอบด้วยหน้าปก สารบัญ หน้าชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์ 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ 
2.ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
3.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฯ 
4.รายละเอียดข้อมูลการแจ้งจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษาและวันเวลาในการสอบ 
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10.อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำมีผลงำนวิจัยอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
*หมำยเหตุ 
เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.กำรปรับปรุงหลกัสูตรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญำโท  
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน  

ปริญญำเอก 
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน  

ปริญญำโท  
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

ปริญญำตรี  
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมำยเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปีประกาศใช้ในปีที่ 8 

ปริญญำเอก 
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ/รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรฯที่ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
2.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.หลักฐานการตีพิมพ์หรือวารสารทางวิชาการ จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ บทความวิชาการต้องประกอบด้วยหน้าปก สารบัญ หน้าชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าบทคัดย่อ 
บทความฉบับสมบูรณ์ 
4.ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
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12.กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวบง่ชี้ผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำร
เรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

-จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-จ านวนอาจารย์แสดงคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งวิชาการ 
-รายละเอียดภาระหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 
-ปฏิทินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชา  
-แผนการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 5 
ครั้ง ในหัวข้อประชุม ก่อนกำรเปิดปีกำรศึกษำ วาระการ
ประชุมเรื่องการวางแผนหลักสูตร ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ 
วาระการประชุมเรื่องการติดตามการด าเนินงานหลักสูตร สิ้น
ภำคกำรศึกษำ  วาระการประชุมเรื่องการทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่เข้าประชุมในหลักสูตร/
สาขาวิชา  

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ 

-รายละเอียดข้อมูล มคอ.2 ของหลักสูตร (ต้องได้การรับทราบ
จาก สกอ.) 

ปริญญำตรี  
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการทุกตัว 

ปริญญำโท 
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการทุกตัว 

ปริญญำเอก  
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการทุกตัว 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.เล่มหลักสูตร มคอ.2 ที่ปรับปรุงใหม่หรือเล่มหลักสูตรที่ยังอยู่ในช่วงไม่เกิน 5 ปี  
2.จ านวนอาจารย์แสดงคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งวิชาการ 
3.รายละเอียดภาระหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 
4.รายงานผลผลการส ารวจของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
5.รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี 
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดภาคสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

-รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
-มีรายงานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนว่าได้จัดท า มคอ.3 
ครบตามท่ีเปิดสอน 
-มี มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557  
-มี มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557  
-มี มคอ.4 นักศึกษาที่ออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 2/2557  

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.
5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

-รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
-รายงานการประชุมสิ้นภาค ที่พูดคุยหลังได้ มคอ.5 ครบ 
-มี มคอ.5 ครบทุกอาจารย์ที่สอนตามรายวิชาและกลุ่มการ
เรียนฯ ในภาคเรียนที่ 1/2557  
-มี มคอ.5 ครบทุกอาจารย์ที่สอนตามรายวิชาและกลุ่มการ
เรียนฯในภาคเรียนที่ 2/2557  
-มี มคอ.6 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 
2/2557 โดยจาแนกตามสถานประกอบการฯ  

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายในวัน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 

-รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายในวัน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
-รายงานการประชุมสิ้นปี ที่แสดงถึงการน ารายงานผลมาพูดคุย
ร่วมกัน 
-มี มคอ.7 รายงานผลผลการดาเนินการของหลักสูตร/สาขา
วิชาฯ ตาม มคอ.7 (ประกอบด้วยทั้งหมด 9 หมวด) ในปี
การศึกษา 2557  
(*หมายเหตุ:เกณฑ์การประเมิน ผ่านและไม่ผ่าน) หากไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น
0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐำนเอกสำรที่ต้องกำรนอกเหนือจำกเอกสำรประกอบแต่ละรำยตัวบ่งชี้ 
1.เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ 
2.หนังสือน าที่ สกอ.แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ.หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ.และรายงานการ
ประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
42 

 

- เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ .ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมิน
ตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
- ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น“ไม่ผ่าน”(คะแนนเป็น ศูนย)์ โดยให้ปรับปรุงเร่งด่วน/งดรับนักศึกษา 
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็น
การประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต่างๆ 
ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา  

      - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TOF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุม
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสานเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ ำนวนบัณฑิตที่รับกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยกำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่3
ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดข้ึน) 

 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
3.ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต(ปริญญำตร)ีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้งานท าหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็น
ประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ
หรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่ำง 0-5 ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1.ค ำนวณร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีตำมหลักสูตร 
 
  

 

การค านวณร้อยละไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบทและบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา 

 2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ =  

 

หมำยเหตุ จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   ปี

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด
×100 

ค่าร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน   ปี

   
×5 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.แบบส ารวจของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
2.จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
4.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
5.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
6.จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
7.จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
8.เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการ
วิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้  

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning 
and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media, and 
technology skills)  

ทักษะส าคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking 

and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความ
ร่วมมือกัน (communication and collaboration)  

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู ้ICT (ICT literacy)   

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น 
(adaptability and flexibility) ความคิดคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา         
ปีการศึกษา 2557 ริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้าม
วัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน
(accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social 
responsibility)  

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาได้
จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรรับนักศึกษำ 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำ
ให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

• ไม่มีระบบ • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีกลไก • ไม่มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•ไม่มี แนวคิด
ในการก ากับ
ติ ด ต าม แ ล ะ
ปรับปรุง 

 •  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

• ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 
 
 
 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

•  มีการปรับปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีการปรับปรุ ง /พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

    •  มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุ ง เห็ น เห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
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ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

แนวทำงในกำรประเมิน 
กำรรับนักศึกษำ 

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่นGPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
ความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไขนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ าเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.แต่งตั้ง/ทบทวน คณะกรรมการการรับนักศึกษา ประจ าหลักสูตร 
2.ประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
3.ประชุมทบทวน/จัดท าแผนกลยุทธ์จัดท าระบบการรับนักศึกษา/ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา 
4.เสนอขอนุมติแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
5.เผยแพร่แผนกลยุทธ์การรับนักศึกษา 
6.ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ เป้าหมาย เกณฑ์และตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
7.เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
8.เผยแพร่แผนปฏิบัติการให้กับทีมงานได้เข้าใจ เข้าถึง 
9.เตรียมข้อมูลของหลักสูตร เพ่ือการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 
10.ประชุมทบทวนเงื่อนไขการรับนักศึกษาในโครงการต่างๆ 
11.ประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร 
12.แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ 
13.ประชุมออกข้อสอบ รูปแบบการรับสมัคร หรือเครื่องมือคัดเลือกนักศึกษา 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ(ตอ่) 
14.ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ 
15.จัดพิมพ์ข้อสอบ 
16.จัดสอบข้อเขียน 
17.จัดสอบสัมภาษณ์ 
18.ประกาศผลสอบ 
19.ประกาศรายงานตัว/มอบตัว 
20.ปฐมนิเทศนักศึกษา 
21.ประชุมผู้ปกครอง 
22.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
23.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะ 
24.ด าเนินการสนับสนุนแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
25.ติดตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการระหว่างปีการศึกษา 
26.ประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรับนักศึกษา 
27.เปรียบเทียบกับหลักสูตรใกล้เคียงและท าการรวบรวมข้อเสนอแนะ 
28.ประเมินผลแผนงาน/โครงการ และประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
29.ประชุมถอดบทเรียน ปรับปรุงแผน พัฒนาการบรูณาการกระบวนการ ระบบ และกลไก 
30.ประชุมสรุปผลตามกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการการรับนักศึกษาประจ าปี 
31.ประชุมกับสถาบันอ่ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ใน
ระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
ได้มาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  อย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำ
ให้ได้นักศึกษำเรียนอย่ำงมีควำมสุขและมีทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

• ไม่มีระบบ • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีกลไก • ไม่มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•ไม่มี แนวคิด
ในการก ากับ
ติ ด ต าม แ ล ะ
ปรับปรุง 

 •  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

• ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 
 
 
 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

•  มีการปรับปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีการปรับปรุ ง /พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

    •  มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุ ง เห็ น เห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
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หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

 
แนวทำงในกำรประเมิน 

กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ

ส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษาการก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท า

วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง 

(Civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT 

literacy,scientific,literacy,media literacy,health,life skill,career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้

สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ

ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.แต่งตั้ง/ทบทวน คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุม 
2.ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน 
3.จัดท าแผนควบคุมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว ที่มีกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
4.บันทึกการใช้ค าปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน 
5.ประชุมรายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษาในแต่ละหลักสูตร 
6.ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระ 
7.จัดท าแผนควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้าอิสระ ที่มีกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
8.บันทึกการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระของนักศึกษาแต่ละคน 
9.ประชุมรายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระในแต่ละหลักสูตร 
10.จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
11.ควบคุมการด าเนินงานตามแผนงาน 
12.ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ 
13.ประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแก้ไข 
14.ประชุมกับสถาบันอ่ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ผลที่เกดิกบันักศึกษำ 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

•  ไ ม่ มี ก า ร
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

• มีการรายงาน
ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งาน ใน
บางเรื่อง 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

• มีการรายงานผล
กา รด า เ นิ น งาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตั ว
บ่งช้ี 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

•  มี การ รายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

   •  มี แนว โน้ ม ผล
การด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

•  มี แ น ว โ น้ ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 

     • มีผลการด าเนินงานท่ี โดด
เด่น เทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยื น ยั น  แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 

 

แนวทำงในกำรประเมิน 
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.รายงานผลจ านวนการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการการร้องเรียนของนักศึกษา โดย
กองบริการการศึกษา 
2.รายงานการประชุมสรุปจ านวนนักศึกษาที่คง การส าเร็จการศึกษา ผลสรุปจากการส ารวจความพึงพอใจและผลการ
จัดการการร้องเรียนของนักศึกษา ข้อเสนอแนะ หลักสูตรควรจัดช่องทางส าหรับการติดต่อขอรับค าปรึกษา และรับข้อ
ร้องเรียนจากนักศึกษา เช่น กระดานสนทนาในระบบออนไลน์ สื่อ SOCIAL NETWORK ที่สามารถเข้าถึงได้  
อยู่ในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตร 
3.รายงานผลการเทียบเคียงแนวโน้มที่ดีข้ึน 
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อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตรากาลังอาจารย์มี
จ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
ของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลลัพธ์
ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม 
โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากร
และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์                                                                      

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำ
ให้หลักสูตรมีอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของอำจำรย์เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของหลักสูตร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

• ไม่มีระบบ • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีกลไก • ไม่มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•ไม่มี แนวคิด
ในการก ากับ
ติ ด ต าม แ ล ะ
ปรับปรุง 

 •  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

• ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 
 
 
 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

•  มีการปรับปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีการปรับปรุ ง /พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

    •  มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุ ง เห็ น เห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

แนวทำงในกำรประเมิน 
ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ 

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามรถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่

เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความ
ช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
1 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง

ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
การมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

3 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการ
สรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ
ตามบริบท 

4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการ 

5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุล
กับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

6 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
8 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
11 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
1 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผล
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ต่อคุณภาพของบัณฑิต 
3 การควบคุม ก ากับส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
5 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
6 การประเมินการสอนของอาจารย์และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
8 บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.มีระบบการรับอาจารย์ใหม ่ระบบการบริหารอาจารย์ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
2.มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ภาระหน้าที่ของแต่ละคน/แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
อาจารย์ 
3.ระเบียบที่โปร่งใสในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ จรรยาบรรณ ประกาศ ระเบียบกฎหมาย 
4..รายงานจ านวนอาจารย์ คุณสมบัติ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
5.ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเงื่อนไขการรับอาจารย์ใหม่ /วางแผนงบประมาณที่สอดรับกับแผนอัตราก าลังที่
สอดรับกับการลาศึกษาต่อ/วางแผนงบประมาณส่งเสริม/พัฒนาบุคลากร/แลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน 
6.ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
7.สอบคัดเลือกอย่างเป็นระบบ 
8.ประกาศผลสอบ 
9.ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
10.แผนระยะยาวด้านกรอบอัตราก าลัง/อัตราคงอยู่ 
11.แผนการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย แผนรับอาจารย์ แผนพัฒนา แผนบริหาร แผนคงอยู่ หรือแผนการรับ
อาจารย์เกษียณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 
12.แผนพัฒนาอาจารย์  
13.คู่มือการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
14.ควบคุมการด าเนินงานตามแผนงาน 
15.ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ 
16.ประชุมผลตามประเด็น และปรับปรุงแก้ไข 
17.ประชุมกับสถาบันอื่นใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอโดยท าให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อัน
สะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI 
                  และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ไม่ต้องท ำ) 
 
4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑ์กำรประเมิน  
โดยกำรแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง0-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
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สูตรกำรค ำนวณ 
1.ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร 
 
 
 
 
 
2.แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
*หมำยเหตุ 

คุณวุฒิปริญญำเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น  
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 กำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยกำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่3

ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดข้ึน) 
 กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำนดังนี้  

1.9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
2.6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
3.น้อยกว่ำ 6 เดือน ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด
      

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได้คะแนนเต็ม  
    คะแนนที่ได้ = 

 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ (มีชื่ออาจารย์และคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย 3 คนที่ตรงหลักสูตร) 
2.จ านวนอาจารย์ที่ได้ระบุในเล่มหลักสูตร 
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4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1.ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร 
 
 
 
 
 
2.แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญำโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด
      

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
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 กำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยกำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่3
ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดข้ึน) 

 กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำนดังนี้  
1.9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
2.6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
3.น้อยกว่ำ 6 เดือน ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ 
2.รายงานจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1.ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด
      

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   
5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
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2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
                               
คะแนนที่ได้ = 
 
 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ)หรือในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานะข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI   
(กลุ่มท่ี2) 

0.80 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มท่ี 1) 

1.00 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวชิำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับกำร
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
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ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมี
บุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยกำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่3
ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดข้ึน) 

 กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลำกำรท ำงำนดังนี้  
1.9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
2.6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
3.น้อยกว่ำ 6 เดือน ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.จ านวนข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ/รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯที่ได้ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
2.จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
3.หลักฐานการตีพิมพ์หรือวารสารทางวิชาการ จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการเผยแพร่ บทความวิชาการต้องประกอบด้วยหน้าปก สารบัญ หน้าชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าบทคัดย่อ 
บทความฉบับสมบูรณ/์ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
4.หนังสือรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในวำรสำร       
        ระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ไม่ต้องท ำ) 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญและเน้น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึง
มีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ 
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัย มีผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการ
อ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น
จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ที่
มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
 การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่ งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ
อ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง
ตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำขำวิชำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสำขำวิชำ วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสำขำวิชำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
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สูตรค ำนวณ  
1.อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร =  
 
2.แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ตัวอย่ำงกำรหำจ ำนวนบทควำมท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
จ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ในปีพ.ศ.2553-2557 (ค.ศ.2010-2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรใน 
พ.ศ.2557 (ประเมินในปี ค.ศ.2014) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ.2010-2014 เท่ากับ 
15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่มีการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้งและมีบทความ 
2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร= 
 
 
 
 
 

น ามาค านวณคะแนน = 
   

   
 × 5 = 4.0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
 

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

อัตราส่วนจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้คะแนนเต็มเท่ากับ  
 ×5 

จ านวนบทความที่ได้รับการอา้งอิงอย่างน้อย   ครั้ง

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด
 =    

 
 = 

  

 
 = 2.0 

 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.จ านวนข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ/รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯที่ได้ตีพิมพ์ 
2.จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง/หลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกบัอำจำรย์ 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า
ในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

•  ไ ม่ มี ก า ร
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

• มีการรายงาน
ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งาน ใน
บางเรื่อง 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

• มีการรายงานผล
กา รด า เ นิ น งาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตั ว
บ่งช้ี 

• มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุ ก เ รื่ อ ง ต า ม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

•  มี การ รายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

   •  มี แนว โน้ ม ผล
การด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง 

• มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

•  มี แ น ว โ น้ ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 

     • มีผลการด าเนินงานท่ี โดด
เด่น เทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยื น ยั น  แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 
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แนวทำงในกำรประเมิน 
ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.รายงานผลอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของคณาจารย์ในคณะ 
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แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ  
3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การ
ประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด     
ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศีกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท า
รายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้ องการของนักศึกษา 
และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำ
ให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมต้องกำรของประเทศ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

• ไม่มีระบบ • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีกลไก • ไม่มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•ไม่มี แนวคิด
ในการก ากับ
ติ ด ต าม แ ล ะ
ปรับปรุง 

 •  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

• ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 
 
 
 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

•  มีการปรับปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีการปรับปรุ ง /พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

    •  มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุ ง เห็ น เห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
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อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

แนวทำงในกำรประเมิน 
สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่าน 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 
4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน 

ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี 
การสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญำตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสา ระของสาขาวิชาที่ เป็นจุดเน้น             

วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดใน 

รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของ

สังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ 

หลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ทบทวนหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปีและทุกปีตาม มคอ.7 
2.ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อใช้ในการประชุมทุกครั้ง 
3.ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรทุกภาคเรียน โดยใช้ข้อมูลจาก มคอ. 
4.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในแต่ละหลักสูตร 
5.ประชุมวางแผน/กรอบการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
6.สร้าง/ทบทวนแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรองรับความต้องการของหลักสูตร 
7.สร้าง/ทบทวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 
8.ควบคุมการด าเนินงานตามแผนงาน 
9.ประเมินผลหลักสูตร/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
10.ประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแก้ไข 
11.ประชุมกับสถาบันอ่ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสม
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วน
ร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิด
การเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนกาหรือ 
แสดงผลการด าเนินงานในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และ มคอ.4) และการจัดการ  
เรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง 
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ 
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำ
ให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ก่อให้เกิดผลกำรเรียนรู้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

• ไม่มีระบบ • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีกลไก • ไม่มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•ไม่มี แนวคิด
ในการก ากับ
ติ ด ต าม แ ล ะ
ปรับปรุง 

 •  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

• ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 
 
 
 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

•  มีการปรับปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีการปรับปรุ ง /พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

    •  มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุ ง เห็ น เห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

 
แนวทำงในกำรประเมิน 

กำรวำงระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค านึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา

มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับ
อาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา 
และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบนั หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ 
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มี 
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 
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บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ 

ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ 
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 

14 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
15 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
16 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 

ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
17 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้า 

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
18 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเ พ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การ

ท างาน/การประกอบอาชีพ 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning 
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญำตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ 

นักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้

ของนักศึกษา 
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

และสถานประกอบการ 
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บัณฑิตศึกษำ(ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น 

ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการ 

ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ 

การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ 

ภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่มี

คุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ 

ทุนสนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มีVisiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ 

ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ทบทวนการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร 
2.ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน และก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชา 
3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนสอนและครอบคลุมทุกพันธกิจ 
4.ประชุมติดตาม/ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับพันธกิจ 
5.ประชุมวางแผนการด าเนินการตามพันธกิจที่บูรณาการพันธกิจด้านต่างๆ 
6.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือ ก ากับติดตาม การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในแต่ละหลักสูตร 
7.จัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในทุกระดับ 
8.ควบคุมการด าเนินงานตามแผนงาน 
9.ก ากับติดตามการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 1-7 
10.ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามมคอ. 
11.ประชุมสรุปผลตามประเด็นและปรับปรุงแก้ไข 
12.ประชุมกับสถาบันอ่ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรประเมนิผู้เรียน 
 

ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment 
for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning)และ การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้
เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ(feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภำพจริงด้วยวิธีกำรหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

• ไม่มีระบบ • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีกลไก • ไม่มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•ไม่มี แนวคิด
ในการก ากับ
ติ ด ต าม แ ล ะ
ปรับปรุง 

 •  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 
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• ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 
 
 
 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

•  มีการปรับปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีการปรับปรุ ง /พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

    •  มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุ ง เห็ น เห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

 
แนวทำงในกำรประเมิน 
1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลายเช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู ้ 
5 การวิเคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์

,ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการ
ท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับท่ี

เกณฑ์,ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการ
ตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 

บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ได้ 
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่

เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ทบทวนการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร 
2.ประชุมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ การตรวจสอบ การก ากับและการประเมิน 
3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น 
4.จัดท าแผนงาน/โครงการครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น 
5.ด าเนินการและติดตามในประเด็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ. 
6.ด าเนินการและติดตามในประเด็นการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
7.ด าเนินการและติดตามในประเด็นการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 6 7) 
8.ด าเนินการและติดตามในประเด็นการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
9.ควบคุมการด าเนินงานตามแผน 
10.ประเมินผลทั้ง 4 ประเด็น 
11.ประชุมสรุปผลตามประเด็นและปรับปรุงแก้ไข 
12.ประชุมกับสถาบันอ่ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพิ่มเติม 
- ก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยนักศึกษามีส่วนร่วม โดยการจัดท าในชั่วโมงแรก แจ้งช่วงคะแนนและเกรด ระบุไว้ใน 
มคอ.3 สัปดาห์ที่ 1 การต่อรองช่วงคะแนน การสอบแบบอัตนัย และปรนัย เป็นต้น กรณีที่ไม่ได้แจ้งใน มคอ.3 ก็ให้
รายงานใน มคอ.5 
-อาจารย์ส่ง มคอ.3 ที่คณะพร้อมระบุวันเวลาที่ส่ง 
-การสอบ exit exam แจ้งนักศึกษาล่วงหน้าอย่างชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 

ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงาน
ได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1) ค านวณคา่ร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 
 
 
 
 

2)  น าคา่ร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละ100 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละ80 คิดเป็น1 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละไมเ่กินร้อยละ 80 คิดเป็น0 คะแนน 
2.4) ค่าร้อยละทีม่ากกว่า 80 และไม่เกินร้อยละ 100 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนที่ได้ =1+ 0.2 (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1 – 80) 
หมำยเหตุ 0.2 หมำยถึง สัดส่วนของคะแนน 4 โดยคิดจำกร้อยละระหว่ำง 80 ถึง 100 
 
 

 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 

จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีด าเนินงานได้จริง

จ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีด าเนินงานในปีการศึกษาน้ันๆ
      

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.รายงานผลตัวบ่งชี้ใน มคอ.7 
 
 
 
 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00 
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ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้         
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก  

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนนุกำรเรียนรู้ 
 

ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ความพร้อมทางกายภาพเช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษาฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือ
การสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง 
  สนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งหมดที่สะท้อนกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำ เป็นต่อกำรเรียนกำรสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถ
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ปรับปรุง 

อย่ำงย่ิง (0) 
ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปำนกลำง (3) ดี (4) ดีมำก (5) 

• ไม่มีระบบ • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก • มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีกลไก • ไม่มีการน าระบบ

ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•  มี ก า ร น า ร ะบ บ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

•ไม่มี แนวคิด
ในการก ากับ
ติ ด ต าม แ ล ะ
ปรับปรุง 

 •  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มีการประเมิน
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

•  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 

• ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน 

 
 
 
 

• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

•  มีการปรับปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีการปรับปรุ ง /พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

    •  มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุ ง เห็ น เห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     • มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
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ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

แนวทำงในกำรประเมิน 
ควำมเหมำะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทำงกำยภำพและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น หอ้งสมุด ฐานขอ้มูลทรัพยากรการเรียนรู้

วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้นฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3 การจัดพ้ืนที/่สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ

ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 

6 การเปดิสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความคาดหวัง      
สูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของ
หลักสูตรปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท าวิจัย 
8 มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเขา้ใช้ไดส้ะดวกในการท าวิจัย 
9 มีอุปกรณแ์ละเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

ควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1. ทบทวนการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร 
2. ประชุมวางระบบ วางแผนเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
4. ประเมินความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
5. จัดท าแผนงบประมาณ/แผนงาน/โครงการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6. ติดตั้ง และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. มีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
8. จัดหาเพิ่มเติมตามผลการประเมิน หากไม่เพียงพอ 
9. ประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแก้ไข 
10. ประชุมกับสถาบันอื่นที่ใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 

1. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน หมวด 7 ของ TQF 
2. แผนการประกันคุณภาพของคณะ 
3. ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะ  
4. ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
5. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องประชุมในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรต้องมีการประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง ใน 3 หัวข้อประชุมคือ  
ก่อนกำรเปิดปีกำรศึกษำ วาระการประชุมเรื่องการวางแผนหลักสูตร 
ระหว่ำงภำคกำรศึกษำ วาระการประชุมเรื่องการติดตามการด าเนินงานหลักสูตร 
สิ้นภำคกำรศึกษำ วาระการประชุมเรื่องการทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

6. การประเมินระดับหลักสูตร เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและกลไก จ านวน 7 ระบบ คือ  
ระบบกำรรับนักศึกษำ  
ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  
ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
ระบบกำรบริหำรอำจำรย์  
ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์  
ระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับนักศึกษา ใช้ตามปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับอาจารย์ ใช้ตามปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ ใช้ตามปีปฏิทินหรือปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับแผนและงบประมาณ ใช้ตามปีงบประมาณถัดไปของการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน หมวด 7 ของ TQF 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ   80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม   และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ   มคอ.2  ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ) ถ้ามี (ตามแบบ  มคอ . 3 และมคอ. 4  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม    ) ถ้ามี
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6) ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน  มคอ  .3  และ  มคอ.4            
(ถ้ามี  ) อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7.  มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

8.  อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี)  ได้รับการพัฒนาวิชาการ  และ /หรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50 ต่อปี 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า   3.5  จาก
คะแนนเต็ม  5.0  

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0  

13.  มีการประเมินความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการข้อ1-5 ในแต่ละป ี

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละป ี
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Q1 ในรอบปีที่ประเมินมีหลักสูตร 2 ส่วน คือ หลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง ในกำรประเมินจะคิดเป็นกี่
หลักสูตร และใช้ข้อมูลอะไร เช่น ศศ.บ. โบรำณคดี (พ.ศ. 2553) และ ศศ.บ. โบรำณคดี ฉบับปรับปรุง        
(พ.ศ. 2555) เป็นต้น 

A1 นับเป็น 1 หลักสูตร และใช้ข้อมูลหลักสูตรล่าสุดเท่านั้น คือ ศศ.บ. โบราณคดี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555) 

Q2 กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร กรณีอำจำรย์ลำด้วยสำเหตุต่ำงๆ เช่น ลำบวช ลำเรียน ลำคลอดเป็น
ต้น ให้นับอย่ำงไร 

A2 นับจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในรอบปีการศึกษาที่ประเมิน โดยคิดจากอาจารย์แต่ละคน 
เช่น อาจารย์ลาบวช (3 เดือน) และอาจารย์ท่านเดียวกันลาดูงานต่างประเทศ 1 เดือน ถือว่าอาจารย์ท่านนี้ไม่อยู่ 4 
เดือน ไม่ให้นับ แต่กรณีอาจารย์ท่านที่ 1 ลาคลอด (3 เดือน) ท่านที่ 2 ลาบวช (3 เดือน)นับเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได ้

Q3 ใน มคอ.3 ระบุ อำจำรย์รับผิดชอบหลักสูตรและคณะ ท ำให้ไม่สำมำรถจ ำแนกอำจำรย์ผู้สอนในรำยสัปดำห์ได้ 
อำจเกิดปัญหำในกำรระบุอำจำรย์ผู้สอนใน มคอ.7 (ฉบับใหม่) 

A3 ต้องจ าแนกและระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนทั้งหมดในรายวิชานั้น เพ่ือให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนได้
ครบถ้วน 

Q4 กรณีเปลี่ยนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระหว่ำงปีกำรศึกษำจะนับต ำแหน่ง/คุณวุฒ/ิผลงำนวิชำกำรอย่ำงไร 

A4 ให้นับชุดล่าสุดของปีการศึกษานั้นๆ กรณีท่ีอาจารย์ประจ าได้ต าแหน่งวิชาการ/เพ่ิมคุณวุฒิให้นับต าแหน่งวิชาการ/
คุณวุฒิล่าสุดของปีการศึกษา (ไม่สนใจจ านวนเดือน) 

Q5 อำจำรย์ผู้สอนบัณฑิตศึกษำ ที่เป็นอำจำรย์พิเศษ หำกมีคุณวุฒิไม่ครบ ไม่มีผลงำนวิจัย 

A5 อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา หากคุณวุฒิไม่ตรง ไม่มีผลงานวิจัย จะอนุโลมได้หากอาจารย์พิเศษมี
ประสบการณ/์ด ารงต าแหน่งที่สามารถสอนในรายวิชานั้นๆ (ต้องแนบเหตุผลประกอบ) 

Q6 กรณีไม่สำมำรถจัดท ำ มคอ. 5 มคอ. 6 ให้ทันก ำหนด 30 วัน จำกสิ้นภำคกำรศึกษำ ด้วยเหตุสุดวิสัย จะท ำ
อย่ำงไร 

A6 เมื่อครบ 30 วัน ให้จัดท า มคอ. 5 มคอ. 6 ตามข้อมูลที่มีอยู่ โดยระบุสาเหตุของปัญหาต่างๆ ไว้ใน มคอ. 5 มคอ.6 
เช่น ขาดผลการประเมินจากผู้เรียน นักศึกษายังฝึกงานไม่ครบเวลา เป็นต้น 

 

ค ำถำม-ค ำตอบ ของ สกอ. เกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินฯ ใหม ่
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Q7 หลักสูตรที่บัณฑิตส่วนใหญ่ประกอบอำชีพอิสระ ท ำให้เก็บข้อมูลร้อยละ 20 ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ครบ
จ ำท ำอย่ำงไร 

A7 ก าลังจะเสนอปรับเปลี่ยนเงื่อนไข เช่น ร้อยละ 20 ของผู้มีงานท าที่ไม่รวมประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น 

Q8 ค ำว่ำ “อำจำรย์ใหม่” ในหลักสูตร หำกเป็นอำจำรย์เก่ำจำกหลักสูตรอ่ืน แต่ย้ำยมำอยู่อีกหลักสูตร ต้องมี
ปฐมนิเทศหรือไม่ 

A8 ต้องมี โดยอาจด าเนินการโดยประธานหลักสูตร เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่ต้องรับผิดชอบเช่น 
ระบบบริหารหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร เป็นต้น 

Q9 หำกเล่ม มคอ.2 ที่ สกอ. ประทับตรำรับรองมำแล้ว ผู้ประเมินพบว่ำมีควำมผิดพลำดจะท ำอย่ำงไร 

A9 ให้ผู้ประเมินชี้แจง และเสนอให้หลักสูตรด าเนินการให้ถูกต้องตามประกาศ/ระเบียบ/กฏเกณฑ์ต่อไป 

Q10 ผู้ประเมินระดับหลักสูตร ต้องเป็นอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำยวิชำชีพ 

A10 ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมการประเมินระดับหลักสูตรโดย สกอ. ซึ่งต้องเป็นอาจารย์ในอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์
การประเมินในรอบที่แล้ว หรือ เป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ 

 

Q11 กำรตีพิมพ/์กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร จ ำเป็นต้องก ำหนดสัดส่วนกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์หรือไม่ 

A11 ไม่จ าเป็น กรณีผลงานวิชาการร่วม อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมสามารถใช้อ้างอิงเป็นผลงานในหลักสูตรของตนเอง
ได ้

Q12 ผลกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2557 (ด ำเนินกำรในเดือนสิงหำคม 2558 เป็นต้นไป)ถือ
เป็นกำรประเมินน ำร่องทุกหลักสูตร ใช่หรือไม่ 

A12 ใช่ ทุกหลักสูตรเป็นการประเมินน าร่อง ไม่มีการรับรองหลักสูตร แต่หากในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรผ่านการ
ประเมินระดับ ‘ดี’ สกอ. จะเผยแพร่ใน website ว่าได้รับการรับรองทันที 

Q13 หลักสูตรสำมำรถเลือกผู้ประเมินด้วยตนเองได้หรือไม่ 

A13 ในปีการศึกษา 2557 สกอ.จะจัดด าเนินการแต่งตั้งคณะผู้ประเมินให้แต่ละหลักสูตร โดยเริ่มต้นจาก 11สาขาวิชา
ที่มีการจัดท า มคอ.1 แล้ว ส่วนหลักสูตรอ่ืนให้เลือกผู้ประเมินที่ผ่านการเผยแพร่ตัวบ่งชี้จากเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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Q14 ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกรรมกำรประเมินคุณภำพจะท ำอย่ำงไร 

A14 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ทุกหลักสูตร สกอ.จะจัดด าเนินการแต่งตั้งกรรมการประเมินให้แต่ละ
หลักสูตร 

Q15 กำรนับรอบปีกำรศึกษำและภำคกำรศึกษำจะนับอย่ำงไร ในกรณีกำรภำคฤดูร้อน 

A15 ให้นับการเรียนภาคฤดูร้อนของปีปัจจุบันไปรวมกับปีการศึกษาต่อไป ส่วนในปีที่ประเมินให้นับภาคฤดูร้อนของปี
การศึกษาที่แล้วมารวมไว้ เช่น ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย ภาคฤดูร้อน 2556 ภาคการศึกษา1/2557 และภาค
การศึกษา 2/2557 

Q16 กำรศึกษำภำคฤดูร้อน รำยวิชำต่ำงๆ ต้องจัดท ำ มคอ.3 – 6 หรือไม่ 

A16 ต้องจัดท า มคอ.3 – 6 และน าไปรวมกับรายวิชาในภาคการศึกษาปกติตามเกณฑ์การก าหนดปีการศึกษาในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท า มคอ.7ของปีการศึกษาที่ประเมิน 

Q17 สกอ. จะด ำเนินกำรอบรมผู้ประเมินเมื่อใด 

A17 สกอ. จะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ืออบรมเป็นผู้ประเมิน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 
โดยเริ่มต้นจาก 11 สาขาวิชาที่มี มคอ.1 ก่อน และสาขาวิชาอ่ืนๆ ในภายหลัง รวมทั้งมีการอบรมวิทยากรแกนน า เพ่ือ
เผยแพร่ตัวบ่งชี้ในระดับเครือข่ายต่อไป 

Q18 กรณีหลักสูตรไม่ผ่ำนกำรประเมิน (องค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่ำน) จะเกิดอะไรขึ้น 

A18 กรณีหลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน จะส่งผลต่อ การระงับการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งหลักสูตร
ไม่ได้รับการเผยแพร่และรับรองโดย สกอ. และท าให้คะแนนการประเมินในระดับคณะและสถาบันมีค่าต่ าลง 

Q19 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ต้องประชุมกี่ครั้ง และหัวข้อกำรประชุมเป็นอย่ำงไร 

A19 ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องมีการประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง ใน 3 หัวข้อประชุมคือ 
ก่อนการเปิดปีการศึกษา วาระการประชุมเรื่องการวางแผนหลักสูตรระหว่างภาคการศึกษา วาระการประชุมเรื่องการ
ติดตามการด าเนินงานหลักสูตรสิ้นภาคการศึกษา วาระการประชุมเรื่องการทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

Q20 กำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นใด 

A20 ใช้ข้อมูลบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและท างานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

Q21 กำรประเมินร้อยละบัณฑิตปริญญำตรีที่มีงำนท ำ ใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นใด 

A21 ใช้ข้อมูลบัณฑิตรุ่นล่าสุดที่ส าเร็จการศึกษายังไม่ครบรอบปี โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มากกว่า 1ครั้ง แต่
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ต้องเป็นบัณฑิตท่ีมีงานท าในรอบ 1 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษา 

Q22 กำรพิจำรณำรอบปีในกำรประเมิน จะค ำนวนอย่ำงไร 

A22 ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับนักศึกษา ใช้ตามปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับอาจารย์ ใช้ตามปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ ใช้ตามปีปฏิทินหรือปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับแผนและงบประมาณ ใช้ตามปีงบประมาณถัดไปของการประเมิน 

Q23 สกอ. จะประเมินติดตำมระดับหลักสูตรทุก 3 ปี หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

A23 ในทุกๆ 3 ปี สกอ. จะจัดส่งคณะกรรมการเข้าประเมินติดตามระดับหลักสูตร หรือหากหลักสูตรพร้อมรับการ
ประเมิน สามารถด าเนินการแจ้ง สกอ. ให้ด าเนินการได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอครบรอบ 3 ปี 

Q24 ผลกำรประเมินระดับหลักสูตรมีกำรก ำหนดช่องระดับ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร 

A24 การก าหนดระดับคุณภาพ (น้อย – ปานกลาง – ดี - ดีมาก)เพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขในการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร 
เนื่องจากหลักสูตรต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี – ดีมาก ขึ้นไป จึงจะได้รับการรับรองและเผยแพร่โดย สกอ. 

Q25 ระยะเวลำกำรประเมินคุณภำพแต่ละหลักสูตรใช้เวลำนำนเท่ำไร 

A25 หลักสูตรละ 1 วัน โดยกรรมการประเมินจะพิจารณาจาก มคอ.7 ซึ่งมีลักษณะเป็น SAR ระดับหลักสูตร 

Q26 กรณีข้อมูลกำรรับนักศึกษำและกำรจบของบัณฑิตในรุ่นเดียวกัน ถ้ำจบมำก แสดงว่ำคะแนนประเมินจะดีใช่
หรือไม่ (ตัวบ่งช้ี 3.3 ระดับหลักสูตร) 

A26 ไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับกรรมการ การส าเร็จการศึกษาจ านวนมาก แต่ไม่ได้คุณภาพ คะแนนจะลดลง การค านวณคะแนน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับร้อยละการส าเร็จการศึกษา 

Q27 “กำรบูรณำกำรกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 

A27 ต้องมีการปรับปรุง PDCA หรือ บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน เป็นการด าเนินการซ้ า เพ่ือยืนยันว่า
ระบบ PDCA มีประสิทธิภาพ 

Q28 ตัวบ่งช้ีระบุเกี่ยวกับ “แนวโน้ม” ต้องใช้ข้อมูลอย่ำงไร กี่รอบกำรด ำเนินงำน 

A28 ต้องระบุผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 รอบการด าเนินงาน และต้องปรับให้ดีขึ้นตลอด และต่อเนื่อง ตกลงมา
แม้แต่ปีเดียว จะไม่ได้คะแนน 
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Q29 ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำจะ
ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

A29 ต้องแสดงข้อมูล จ านวนเรื่องที่นักเรียนร้องเรียน และจ านวนเรื่องที่ได้รับการแก้ไข รวมทั้งความพึงพอใจของ
นักศึกษาในภาพรวม ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูล จ านวนเรื่องนักศึกษาร้องเรียนและได้รับการแก้ไข 

Q30 กำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ต้องแสดงข้อมูลอย่ำงไร 

A30 แสดงข้อมูลการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความพร้อมส าหรับหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

Q31 ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภำพอำจำรย์ มีตัวบ่งช้ีย่อย 3-4 ตัว จะค ำนวณอย่ำงไร 

A31 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีหรือโท (3 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชี้ย่อยละ 1.66 คะแนน ส่วนหลักสูตรปริญญาเอก ใช้คะแนน
ตัวบ่งชี้ย่อยละ 1.25 คะแนน 

Q32 กำรพิจำรณำต ำแหน่งวิชำกำร/คุณวุฒิท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปีกำรศึกษำให้นับอย่ำงไร 

A32 ให้นับเป็นต าแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสุดท้ายของปีการศึกษา 

Q33 ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ที่ท ำร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมำกกว่ำ 1 คน จะคิดอย่ำงไร 

A33 งานวิจัยที่ท าร่วมกันของอาจารย์ประจ าต่างหลักสูตร ให้แต่ละหลักสูตรต่างฝ่ายต่างนับได้ แต่หากหลักสูตร
เดียวกันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดียวกันร่วมกันท า ให้นับตามจ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ (ยึดจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นฐานการค านวณ) 

Q34 ตัวบ่งช้ี 4.3 กำรคงอยู่ของอำจำรย์/กำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ ใช้อำจำรย์กลุ่มใด 

A34 ใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 

Q35 หัวข้อที่ควรระบุไว้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

A35 ครอบคลุมภาพรวมการบริหารหลักสูตร (ความผูกพัน คุณภาพชีวิต ความสุขในการท างาน บรรยากาศการ
ท างาน สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงาน สวัสดิการ ฯลฯ) ทั้งนี้ ความพึงพอใจมาก-น้อย ไม่ได้แสดงถึงคะแนนการประเมิน 
ผู้ประเมินจะดูถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินความพึงพอใจ 

Q36 กำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) ครอบคลุม
กลุ่มบุคคลใด 

A36 นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
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Q37 กำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ พิจำรณำอย่ำงไร 

A37 การประเมินการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (หมวด 7 ข้อ 7 หรือ มคอ.2) ให้ยึดตามที่ระบุไว้ในมคอ.2 
แต่หากหลักสูตรที่มี มคอ.1 แล้วต้องค านึงถึง มคอ.1 ด้วย 

Q38 ตัวบ่งช้ี ผลงำนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกได้รับกำรอ้ำงอิง พิจำรณำอย่ำงไร 

A38 กรณีผลงานร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก หากได้รับการอ้างอิงสามารถน ามานับได้ โดยอาจารย์
ใช้ผลงานเดียวกันกับผลงานนักศึกษาปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ก็ได้ 

Q39 ผลงำนร่วมระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำปริญญำเอก สำมำรถนับซ้ ำได้หรือไม่ 

A39 นับซ้ าได้ใน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ผลงานนักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการ
อ้างอิงผลงานอาจารย์ในหลักสูตรปริญญาเอก 

Q40 กำรเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำหลักและที่ปรึกษำร่วมระดับบัณฑิตศึกษำ มีกำรก ำหนดจ ำนวนอย่ำงไร 

A40 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักไม่เกิน 5 คน (รวมทั้งระดับปริญญาโทและเอก ทุกหลักสูตร) แต่ขออนุมัติสภาพได้ไม่เกิน 
10 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไม่จ ากัดจ านวน ทั้งนี้ค านึงถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ตรงกับวิทยานิพนธ์ 

Q41 การประเมินระดับหลักสูตร เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบและกลไก จ านวนกี่ระบบ อะไรบ้าง 

A41 มีจ านวน 7 ระบบ คือ ระบบการรับนักศึกษา ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

Q42 กำรน ำเสนอรำยละเอียด SAR ระดับหลักสูตร/คณะ/สถำบัน จ ำเป็นต้องเขียนในลักษณะบรรยำยหรือไม่ 

A42 การน าเสนอรายละเอียดสามารถด าเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น บรรยาย โมเดล ตาราง เป็นต้น 

Q43 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร สำมำรถใช้อำจำรย์ต่ำงคณะในหลักสูตรเดียวกันได้หรือไม ่

A43 สามารถกระท าได้ แต่อาจมีปัญหาในการประเมินระดับคณะ เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย์ที่อยู่ต่างคณะจะ
เกิดปัญหาในการตีความว่า จะนับที่คณะที่อาจารย์สังกัดอยู่ หรือนับที่คณะที่หลักสูตรสังกัดอยู่ 

Q44 กรรมกำรประเมินหลักสูตร ตำม มคอ.2 (หมวด 8 ข้อ 2 และ 3) และกรรมกำรประกันประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับหลักสูตร เป็นชุดเดียวกันได้หรือไม่ 

A44 เป็นชุดเดียวกันได้ โดยใช้ มคอ.7 เป็น SAR ระดับหลักสูตร แต่ต้องค านึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
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ต้องเป็นบุคคลภายนอก 2 คน และบุคคลภายใน แต่ต่างหลักสูตรเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

Q45 กำรพิจำรณำอนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ จะพิจำรณำคุณภำพ
อย่ำงไร 

A45 คุณภาพของหัวข้อและการวิจัยในลักษณะวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ขึ้นอยู่กับการประเมินโดยกรรมการ 
(Peer Review) 

Q46. จะต้องตรวจ สมศ. คู่กับ สกอ. หรือเปล่ำ  
A46.  ไม่ต้องเพราะตัวบ่งชี้  สมศ. ไม่ชัดเจน 
Q47. สกอ.จะจัดอบรมผู้ประเมินเม่ือไหร่ 

A47. อ.หมอวุฒิชัย ตอบว่า การอบรมผู้ประเมินเราจะเน้นเฉพาะ 12 สาขานี้ก่อน จ านวน 6รุ่น ซึ่งจะเริ่มปลายเดือน
มีนาคมนี้ถึงเดือนพฤษภาคม จะมีผู้ประเมินของ สกอ. ใน 12 สาขานี้ก่อน จะเป็นโครงการน าร่อง  

ส าหรับหลักสูตรอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในสาขานี้ ยังต้องมีการประเมินแต่ประเมินโดยผู้ประเมินของท่านเอง ท่านต้อง
อบรมเอง การเลือกผู้เข้ารับการอบรม กระบวนการอบรมต่างๆอาจจะอิงจากหลักสูตรของ สกอ.ได้  

(ผู้ประเมินที่อบรมเองจะไม่ได้รับการขึ้นชื่ออยู่บนเว็บไซด์เป็นผู้ประเมินภายใน กลุ่มที่ขึ้นชื่อนั้นจะเป็นกลุ่มที่ สกอ. 
เป็นผู้อบรมให้เท่านั้น) 

Q48. กรณีที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรลำออก แล้วหำคนมำแทนจะนับผลงำนของคนไหน(ที่ลำออกหรือที่มำใหม่) 

A48. อ.หมอวุฒิชัย ตอบว่า การนับวุฒิปริญญาเอกหรือนับต าแหน่งทางวิชาการหรือการนับผลงาน ให้นับคนหลังสุด 
การแต่งตั้งผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเลือกให้ดี  

Q49. กำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน TQF หลักสูตรประเมินคุณภำพเองหรือให้หน่วยงำนกลำง
ประเมิน 

A49. ทุกหลักสูตรจะต้องด าเนินการออกแบบ แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเอง และจะต้อง
ร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ข้อมูลนี้จะได้กลับมาเพ่ิมเติมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ เป็นความ
รับผิดชอบในระดับหลักสูตรเองเมิน 

Q50. หลักสูตรสำมำรถตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเกิน 5 คนได้หรือไม่ 

A50. ได้แต่ต้องดูว่าตั้งไปแล้วได้ประโยชน์หรือไม่ และคุณสมบัติจะต้องได้ด้วย 

Q51. ผู้ประเมินคุณภำพที่ขึ้นบัญชีเดิมสำมำรถเป็นผู้ประเมินปีกำรศึกษำ 2557 ได้หรือไม่ ถ้ำไม่ได้ท ำอย่ำงไร 

A51. ไม่ได้ จะมีการอบรมใหม่ ทาง สกอ. จะก าหนดเกณฑ์ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและจะแจ้งไปทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ิมเติมว่า จากที่กล่าวว่าจะตรวจรับรอง 1 ครั้งในรอบ 3 ปี ทาง สกอ.จะด าเนินการในส่วนของ
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หลักสูตรกับระดับสถาบันเท่านั้น ส่วนกรรมการผู้ที่จะมาประเมินระดับสถาบันรอบใหม่จะต้องได้รับการอบรมใหม่  

Q52. หน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนควรท ำตัวชี้ระดับคณะใช่หรือไม่ และควรท ำตัวชี้ระดับตัวใดบ้ำง 

A52. ไม่ได้ หน่วยงานสนับสนุนจะใช้ตัวบ่งชี้ระดับคณะทุกตัวไม่ได้ และและตัวบ่งชี้ควรประเมินจากภารกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน 

Q53. ถ้ำสภำอนุมัติให้ปิดหลักสูตรแล้วแต่มีนักศึกษำยังเรียนอยู่จะต้องมีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรหรือไม่ 

A53. ไม่ต้องประเมิน ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่รับนักศึกษาแล้ว หยุดรับมาแล้ว แล้วตั้งใจจะปิด ให้ท าเรื่องขอปิดหลักสูตร
เสนอสภามหาวิทยาลัย แต่มีการปิดหลักสูตร 2 รูปแบบ คือ  

1.ขอปิดหลักสูตรในเชิงประกันคุณภาพ  

2.ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์  

ถ้ายังมีเด็กตกค้างอยู่ อาจารย์ 5 คนต้องดูแลเด็ก จนกว่าเด็กจะจบทั้งหมดถึงจะเรียกว่าปิดแบบสมบูรณ์ และ
ต้องเสนอสภาให้เข้าใจตรงกันว่า ขอปิดหลักสูตร โดยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องดูแลรับผิดชอบเด็กจนกว่าจะจบ
หรือรีไทต์ไปทั้งหมด ถึงจะเรียกว่าปิดแบบสมบูรณ์ 

Q54. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ถูกปิดนั้นไปประจ ำหลักสูตรอื่นนั้นได้หรือไม่ 

A54.  ได้ ถ้าหากว่าคุณสมบัติอาจารย์ถึงหลักสูตรอื่น 

Q55. กำรประเมินคุณภำพจำกกำรศึกษำนอกที่ตั้งต่ำงๆ จะประเมินตำมเกณฑ์ของตนเอง หรือไปรวมประเมินกับ
มหำวิทยำลัยในที่ตั้ง  

A55.  นอกที่ตั้งถือเป็นส่วนหนึ่งของในที่ตั้ง เพราะฉะนั้นนอกจากประเมินในใช้เกณฑ์ในที่ตั้งแล้วจะต้องบวกเกณฑ์
นอกที่ตั้งของ สกอ. เข้าไปด้วย 

Q56.เมื่อสภำวิชำชีพได้ตรวจเยี่ยมรับรองระดับหลักสูตร จ ำเป็นต้องท ำตัวบ่งชี้ของ สกอ. อีกหรือไม่ 

A56. สามารถใช้ผลการรับรองของสภาวิชาชีพได้ โดย สกอ. ดูแลด้านวิชาการ สภาวิชาชีพดูแลวิชาชีพ วิชาการกับ
วิชาชีพไปด้วยกัน มีข้อแนะน าว่าจากเกณฑ์วิชาชีพกับของ สกอ. มีส่วนที่ต่างกันไม่มาก แต่ต้องท าเรื่องแจ้งเข้ามาที่ 
สกอ. ก่อน 

Q57. เรื่องอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำตรี 5 คน จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 

A57.  วุฒิต้องตรงหรือสัมพันฺธ์กันทั้ง 5 คน โดย 2 คนแรกต้องเป็นโทหรือ ผศ. อีก 3 คนจะเป็นตรีทั้งหมดเลยก็ได้ 

Q58. ตัวชี้วัดที่บอกว่ำจะต้องมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80% ประชุม วำงแผน ติดตำมและ
ทบทวน จ ำเป็นต้องมีกำรรำยงำนกำรประชุมไหม 

A58. ต้องมี และการประชุมที่เป็นมาตรฐาน การประชุมต้องมีวาระ มีการเซ็นชื่อ 4 ใน 5 คน ต้องมีรายงานการ
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ประชุม 

Q59. อำจำรย์ท่ีปรึกษำหลักกำรค้นคว้ำอิสระ ถ้ำเป็นอำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญ แต่มีคุณวุฒิปริญญำโทได้หรือไม่ 

A59. ท าได้แต่ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วแจ้ง สกอ. และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และจะต้องเป็นอาจารย์ประจ า
เท่านั้น 

Q60. ถ้ำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรศึกษำต่อ แต่ท ำงำนเต็มเวลำมีภำระงำนสอนครบจะนับอย่ำงไร 

A60. นับเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ เพราะอาจารย์ได้ปฏิบัติงานเต็มตามท่ีได้รับผิดชอบ 

Q61. ในเรื่องของกำรประเมินหลักสูตรของ สกอ. จะเข้ำประเมินหลักสูตรอย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือใด 

A61. ปีนี้จะเปิดโอกาสกับ 12 สาขาที่เป็นสาขาที่มี มค.1 เป็นสาขาน าร่อง 

Q62. หลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ สำมำรถใช้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเดียวกันได้หรือไม่ 

A62.  ได้ ถ้าเป็นหลักสูตรเดียวกัน เรื่องเวลาในการสอนเป็นเรื่องการบริหารจัดการ 

Q63. ถ้ำมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอยู่มำได้ 8 เดือนแล้วลำออก มีคนเข้ำมำแทนอยู่ 4 เดือน กำรนับผลงำนนับ
ของคนไหน 

A63.นับคนหลัง โดยตัดผลงานของคนหน้าออกไป 

Q64. กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำสถำบันมีหลักเกณฑ์อย่ำงไร 

A64. ปกติผู้ทรงคุณวุฒิเราจะไม่ตั้งอาจารย์สถาบันเดียวกัน ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญเป็นค าส าหรับบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย เราจะดูว่าท่านเหล่านั้นที่เราขอตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านมีคุณวุฒิทางการศึกษาอย่างไร ท่านมีต าแหน่ง
อย่างไร ท่านมีผลงานวิจัยอย่างไร ท่านมีประสบการณ์อย่างไร 

Q65. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำตรีที่มีวุฒิปริญญำเอกมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร สำมำรถเป็นอำจำรย์พิเศษ
ปริญญำโทได้หรือไม่ 

A65. ได้  

Q66. เกณฑ์ใหม่ที่ประกำศว่ำเรำนับผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติจ้ำงให้ด ำเนินงำนแต่ไม่ได้
ตีพิมพิส์ำมำรถนับได้หรือไม่ 

A66. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติจ้างให้ด าเนินงานแต่ไม่ได้ตีพิมพ์ิสามารถนับได้และมีค่าน้ าหนักเป็น
หนึ่ง หมายความว่าถ้าท่านอาจารย์ท่านไหน ไปรับท าวิจัยให้กับหน่วยงานระดับชาติ ถึงแม้ว่าไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ดู
เอกสารการรับงาน หมายถึงว่าเราท างานเสร็จเราส่งงานให้เขา เขาส่งเซ็นรับงานถือว่าอันนั้นน ามาตีค่าได้เลย  
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Q67. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำตรีเป็นอำจำรย์ภำยนอกได้หรือไม่ 

A67 ไม่ได้ เพราะต้องเป็นอาจารย์ประจ า 

Q68. กรณีที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรแล้วไม่มีกำรเปิดรับนิสิต ท ำให้ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แปลว่ำไม่ต้องมี
กำรประเมินใช่หรือไม่ หรือจะต้องแก้ไขปัญหำอย่ำงไร 

A68. หลักสูตรถ้าไม่มีการเรียนการสอนไม่ประเมิน ประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่ขอเปิดจากสภา ประกาศรับเด็กแล้ว
รับไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ให้ดี คือ หลักสูตรนั้นมีคุณภาพจริงหรือไม่  มีความสนใจ
ต้องการเรียนจริงหรือไม่ ถ้าไม่มี นศ. มาเรียน 2 – 3 ปี ก็ไม่มี นศ. ให้กลับไปเสนอสภาเพ่ือขอปิด 

Q69. หลักสูตรเก่ำตำมเกณฑ์ 48 ที่จะปิดหลักสูตรแล้ว แล้วไม่ได้มีกำรปรับปรุงตำม TQF ต้องประเมินหรือไม่  

A69. ตราบใดที่ยังเปิดหลักสูตรอยู่ ต้องมีการประเมิน (เปิดสภาพใดก็มีการประเมินตามนั้น)  

Q70. ในกำรประเมินหลักสูตรต้องสอบถำมนิสิตชั้นปีสุดท้ำยหรือจำกผู้ใช้บัณฑิตหำกนิสิตหลักสูตรเก่ำอยู่ในปี 4 
และนิสิตหลักใหม่ตำม TQF อยู่ในปี 3 จะประเมินหลักสูตร จะประเมิน TQF แล้วกำรสอบถำมจะสอบถำมกลุ่ม
นิสิต TQF หรือกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

A70. สิ่งที่อาจารย์จะได้จากการประเมิน คือเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้ การพึงพอใจของผู้เรียน ของอาจารย์ที่จัดการ
เรียนการสอน ซึ่งยังไม่ได้ประเมินตาม TQF โดยจะประเมินตามกรอบของหลักสูตร แต่ถ้าจะเก็บข้อมูลจาก นศ.ปี 3 ก็
จะเป็นประโยชน์ 

Q71. กำรจัดท ำแผนโครงกำรกิจกรรมระดับสถำบันคณะสำขำเพื่อให้สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพท ำอย่ำงไร 

A71. ต้องดูว่าตัวบ่งชี้ของแผนต้องการจะบรรลุเป้าหมายอย่างไร ต้องตอบโจทย์ของโครงการ ท าแล้วเกิดผลรับ
คุณภาพในหลักสูตรนั้น 

Q72. นักศึกษำไม่จบตำมหลักสูตร TQF จะประเมินผลนักศึกษำปีสุดท้ำยไม่ได้ เพรำะหลักสูตรเก่ำไม่ได้ใช้ TQF  

A72. อ.ปราณี ตอบว่า ประเมินได้เพราะว่าโดเมนตาม TQF มันกระจายอยู่ในหลักสูตรนานแล้ว ไม่ได้พ่ึงเริ่มมี 

Q73. แนวทำงกำรประเมินรับรองและกำรประกำศแจ้งผลออกสื่อสำธำรณชน ท ำอย่ำงไร 

A73. ในปีการศึกษา 2557 ปีน าร่องไม่ผ่านไม่เป็นไร เริ่มต้นนับ 1 ใหม่ปี 2558 เป็นต้นไป โดยปี 2558 อาจประเมิน
ภายในเพื่อซ้อมก็ได้ พอปี 2559 ค่อยเชิญมาประเมินรับรอง โดยผลการประเมินเราจะดูจากทีมผู้ประเมินจริงที่แต่งตั้ง
ตามเงื่อนไขที่ สกอ. ก าหนด ถ้าประเมินผ่าน ตรงนั้นก็คือผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนระดับคุณภาพก็จะตามมาว่า
ระดับ น้อย ปานกลาง ดี หรือดีมาก 3 ปีผลจะประกาศออกมา 1 ครั้ง ใครประเมินก่อนก็ได้ขึ้นก่อน 

Q74. คุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ป บัณฑิต เป็นแบบไหน 

A74. เหมือน ปริญญาโท 
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Q75. กรณีหลักสูตรยังไม่มีศิษย์เก่ำ จะประเมินตัวบ่งช้ีอย่ำงไร 

A75.  ได้คะแนนโดยอัตโนมัติ 

Q76. อำจำรย์หลักสูตรที่ปิดแล้วนักศึกษำยังไม่จบ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไปเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอ่ืนได้
หรือไม่ 

A76. ถ้าคุณสมบัติพร้อมก็เป็นได้ 

Q77. โครงกำรบริกำรวิชำกำรของระดับมหำวิทยำลัยและคณะ ถ้ำไม่มีโครงกำรที่สร้ำงรำยได้ในแผนได้หรือไม่ 

A77.  ถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นในระดับคณะพยายามให้มี โดยจะเพ่ิมในตอนกลางปีก็ได้ 

Q78. วิธีกำรท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองหรือ SAR ของหลักสูตรท ำอย่ำงไร 

A78. หลักการเขียน มคอ.7 คือการประมวลผลการด าเนินงาน ของ มคอ.5 บวก มคอ. 6 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
นั้นๆ สรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบ 1 ปี ของทุกรายวิชา ผู้จัดท าก็คือ 5 คนที่เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ต้องอ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตอบ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
99 

 

 
กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบในกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผล
กำรด ำเนินงำนในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง 
1.กำรผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ดารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.กำรวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจา  
 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

3.กำรบริกำรวิชำกำร 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4.กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.กำรบริหำรจัดกำร 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

บทที่ 5 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ดารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจา  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม  
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคระ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์กำรประเมินหลักสูตร มี 6 ระดับ 
 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนา ระดับการพัฒนา ผลการประเมิน 
(จ านวนหลักสูตร) 

ไม่ผ่าน 0 ไม่ผ่านมาตรฐาน  
ผ่าน 0.01-1.50 

1.51-2.50 
2.51-3.50 
3.51-4.50 
4.51-5.00 

ต้องปรับปรุง 
พอใช้ 

ปานกลาง 
ดี 

ดีมาก 

 

  
สูตรการค านวณ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ ให้ครบถ้วน 
  
 
 
 
 
 

ผลรวมของคา่คะแนนประเมนิของทุกหลักสตูร

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรบัผิดชอบ
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลสรุปรายงานผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาทุกหลักสูตร 
 
 
 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
102 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค และ ง  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5=ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
= 

 

 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =  
 
 
หมำยเหตุ :  
1. คุณวุฒปิริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวฒุิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒ ิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี ้อาจใช ้
คุณวุฒิอืน่เทียบเทา่คุณวุฒปิริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวฒุิอื่น ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์ อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด
×100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
×100 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ (มีชื่ออาจารย์และคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย 3 คนที่ตรงหลักสูตร) 
2.จ านวนอาจารย์ที่ได้ระบุในเล่มหลักสูตร 
 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
104 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

1.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน     
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน     
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
= 

 

 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวืชาการ

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด
×100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
×100 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งจ านวนอาจารย์ วันที่บรรจุ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ 
2.รายงานจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ  
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์       
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน  รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ

น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ  20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้

น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

SCH =  nici 

เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
     Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

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

กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ให้มีการปรับค่าจ านวน นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวม ค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี+ FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี+ (2 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3.กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี+ (1.8×FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

                          ทั้งปี

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
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สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมกลุ่มสำขำ 
 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็ม

เวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1.วิทยำศำสตร์สุขภำพ 8;1 
2.วิทยำศำสตร์กำยภำพ 20;1 
3.วิศวกรรมศำสตร์ 20;1 
4.สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง 8;1 
5.เกษตร ป่ำไม้และประมง 20;1 
6.บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยว เศรษฐศำสตร์ 25;1 
7.นิติศำสตร์ 50;1 
8.ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร ์ 30;1 
9.ศิลปกรรมศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8;1 
10.สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ 25;1 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 
 
 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
คะแนน =  

 
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์ = 24 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                    = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32  

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                  = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน  
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเกิดจริง สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
×100 

    ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก     
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จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 28  
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                            = ร้อยละ 12  
  
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =                 = 4 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
     

   

  
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.รายงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกหลักสูตร ทั้งคณะ 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
  
 ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
 ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับ
การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในสถาบัน 

2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก 

  เวลาแก่นักศึกษา 

3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ1-3ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม5 

5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพ่ือส่งให้ผลการประเมิน 

  สูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในสถำบัน 
1.1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.2 ข้อมูลบริการแจ้งให้นักศึกษาทราบตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่
นักศึกษำ 
2.1  
3.จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
3.1 จัดโครงการอบรมหรือกิจกรรมเก่ียวกับความพร้อมสู่วัยท างานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
4.ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ1-3ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51จำกคะแนนเต็ม5 
4.1 แบบสอบถามประเมินคุณภาพความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษาในข้อ1-3  
4.2 ผลสรุปประเมินคุณภาพของนักศึกษา ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5.น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลกำรประเมิน 
สูงข้ึนหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ 
5.1 น าผลสรุปประเมินคุณภาพจากการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้กับนักศึกษาเข้ารายงานประชุม 
เพ่ือทบทวนหาอุปสรรคและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน และน าผลที่ได้มาปรับปรุงให้เป็นไปตามความต้องการกับ 
นักศึกษา 
6.ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในสำยอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ 
6.1 จัดโครงการหรือกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพแก่ศิษย์เก่าของคณะ 
6.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าหลากหลายช่องทาง 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.6 กิจกรรมนกัศึกษำระดับปริญญำตรี  
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และ
สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / 
PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า 

              แผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล   

   การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ  

    ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบันโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน
และกำรจัดกิจกรรม 
1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2.ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ในระดับปริญญำตรี ให้ด ำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
2.1 สรุปแผนการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2.2 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท้ัง 5 ด้าน 
2.3 สรุปผลประเมินการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา 
3.จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 
3.1 จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาให้ความรู้และทักษะด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4.ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
4.1 แบบสอบถามประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.2 ผลสรุปการประเมินผลของโครงการ 
4.3 สรุปผลทุกโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5.ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
5.1 แบบสอบถามประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.2 สรุปทุกโครงการ/การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5.3 รายงานสรุปการจัดโครงการตามแผนการปฏิบัติกิจกรรม 
6.น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 
6.1 ผลสรุปโครงการ/การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม 
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึง
ต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและ
เกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน  
             สร้างสรรค ์
 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
    -  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ  
                        วิจัยฯ 
    -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
   -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                       ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
   -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่นการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ  
                       จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 

3.จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ  
   ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม  
   วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย 
    และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ 
   ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
1.3 คู่มือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
1.4 ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังคณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
2.สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่นการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 
2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.2 หน้าเว็บไซต์ของคณะ 
2.3 ห้องปฏิบัติ ห้องเครื่องมือการท าวิจัย 
2.4 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ  
2.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย 
2.6 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัย 
3. จัดสรรงบประมำณของสถำบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
3.1 แผนงบประมาณคณะ ด้านงานวิจัย 
3.2 จ านวนรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
4.1 แผนงบประมาณคณะ ด้านงานวิจัย 
4.2 จ านวนรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
4.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพรก่ารประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อำจำรย์ที่มีผลงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น 
5.1 ก าหนดเงื่อนไขในการท าวิจัยเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัยและอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 
5.2 รางวัลยกย่องชมเชยส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์และ
ด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
6.1 ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
6.2 ค าสั่งแต่งตั้งระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 เงินสนบัสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ 
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย    

เกณฑ์มำตรฐำน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

1.เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และค2 จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 
5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
2.เกณฑ์ประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 
5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
2.แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
  
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมำยเหตุ 
1.จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2.ให้นับจ านวนรับเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆไม่ใช่จ านวน
เงินที่เบิกจ่ายจริง 
3.กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลง
ร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 
4.การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญาทุนโดยอาจารย์
หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
×5 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
2.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
3.หลักฐานสัญญาการรับทุนวิจัยและผลงานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูป
ของบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพำะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
                               
 
 
 
 

ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม   

  วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  

  วิชาการระดับนานาชาติ)หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  
  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง  
  วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน  
  อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30  
  วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน 
  ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ   
  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556    
  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  
  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์  
  ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  
  ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด
      

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

    

กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
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  วิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
  แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) และ เมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตพีิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณซ์ึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
 
ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 *องค์ประกอบของคระกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คนและต้องมีบุคคลภำยนอกสถำบนัร่วมพิจำรณำด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
2.จ านวนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
3.หนังสือรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.บทความวิชาการหรือบทความวิจัยต้องประกอบด้วยหน้าปก สารบัญ หน้าชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ หน้าบทคัดย่อ บทความ
ฉบับสมบูรณ์ 
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การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ  ทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ  การ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ  
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  
ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ  เพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  

 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการ
บริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด 
              ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือ   
              พิจารณาอนุมัต ิ

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้  
   เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1และน าเสนอ  
    กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จระดับ
แผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอสภำมหำวิทยำลัย/สถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ 
1.2 แผนบริการวิชาการ 
1.3 แผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
1.4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการ 
2.โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน ทุกโครงกำรมีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำหรือชุมชนหรือสังคม 
2.1 แผนบริการวิชาการ 
2.2 รายงานเล่มโครงการบริการวิชาการตามแผน 
3.โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 มีที่ทั้งโครงกำรที่มีรำยได้และโครงกำรที่ให้บริกำรแบบไม่หวังผลเชิง
ธุรกิจ 
3.1 แผนบริการวิชาการ 
3.2 รายงานเล่มโครงการบริการวิชาการตามแผน โครงการที่มีรายได้ 
3.3 รายงานเล่มโครงการบริการวิชาการตามแผนโครงการที่ให้บริการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ 
4.ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และน ำเสนอสภำ
มหำวิทยำลัย/สถำบันเพื่อพิจำรณำ 
4.1 แบบสอบถาม 
4.2 ผลสรุปรายงานประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
4.3 ประชุมสรุปผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
5.น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
5.1 น าผลจากโครงการวิชาการ ข้อเสนอแนะ เข้าประชุมร่วมกันพัฒนาการให้บริการวิชาการ 
5.2 จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาให้บริการวิชาการ 
6.คณะต้องมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 
6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน 
6.2 ประชุมเข้าร่วมวางแผนการด าเนินงานการจัดโรงการบริการวิชาการของสถาบัน  
6.3 รายงานเล่มโครงการบริการวิชาการของสถาบัน (รายชื่อ) 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี  
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน  

 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน   
             รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ 
  วัฒนธรรม 
5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
2.1 แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.2 แผนงบประมาณในการจัดงบด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1 ประชุมติดตำมโครงกำร/กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.ประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งช้ีที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1 รายงานสรุปผลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 แบบสอบถามโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1 น าผลการประเมินเข้าประชุมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาด้านกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.2 จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน 
6.1 น ากิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ น าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์คณะ 
6.2 กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณาชนภายนอก 
7.ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ  
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สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ  
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น  
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

ตัวบ่งชี้   จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน   

                 และ เอกลักษณ์ของคณะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธฺตำมพันธกจิและกลุ่มสถำบัน 
                 และเอกลักษณ์ของคณะ 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะดังนั้น 
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์กำรประเมิน  
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย  
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้  
     อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง  
     เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย  
     สนับสนุน 
7.  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ  
     พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ 
     บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน 
     คุณภาพ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1.พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
1.1 แผนกลยุทธ์ของคณะ 
1.2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
1.3 ผลการวิเคราะห์ SWOT 
1.4 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์คณะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
1.5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
1.6 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.7 ประชุมวางแผนแผนกลยุทธ์ของคณะ 
1.8 เสนอแผนกลยุทธ์คณะให้สถาบันพิจารณาอนุมัติ 
1.9 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.10 รายงานประชุมที่แสดงถึงการรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อคระกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณา 
1.11การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.12 น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน ค่ำใช้จ่ำย
เพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของ
กำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน 
2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน 
2.2 แผนกลยุทธ์การเงิน 
2.3 แผนการใช้เงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ที่แสดงถึงแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2.4 แผนงบประมาณประจ าปี 
2.5 รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.6 วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของคณะ 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
2.7 รายงานการตรวจติดตามการใช้เงิน 
2.8 รายงานการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลการใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง 
3.ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย  ภำยนอก 
หรือปัจจัยท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำก
เดิม 
3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.2 แผนบริหารความเสี่ยง 
3.3 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของคณะ 
3.4 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงของคณะ 
3.5 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
3.6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน หรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
3.7 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 
4.บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
4.1หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
4.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
4.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
4.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
4.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)  
4.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
4.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
4.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
4.9 หลักความเสมอภาค (Equity)  
4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
5.ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้  
อ่ืนๆตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยจัดเก็บอย่ำง  
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
5.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้โดยมีผู้บริหารสถาบันร่วมเป็น คณะท างาน 
5.2 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ  ความรู้การรวบรวม
และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร  
5.3 มีการก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการจัดความรู้และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
5.4 จัดโครงการ/กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  
5.5 จัดท าแผนการด าเนินงานพร้อมระบุตัวชี้วัดความส าเร็จและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
5.6 มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้  
5.7 ผลักดันให้เกิดการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ในการท างาน  
5.8 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการด าเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ า สถาบันเพ่ือพิจารณา 
5.9 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบันไปใช้ในการปรับ  แผนการด าเนินงาน
หรือปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสนับสนุน 
6.กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
6.1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านบุคลากรและความ
ต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
6.2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ 
6.3 มีโครงการ/กิจกรรม สวัสดิการ สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.4  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
6.5 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผนและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6.6 มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าสถาบันไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7.ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะ
ตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 
7.1 ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
7.2 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
7.3 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
7.4 รายชื่อตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจของหน่วยงาน 
7.5 การเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินของคณะต่อคระ
กรรมการประจ าคณะ 
7.6 แผนพัฒนาคุณภาพของคณะ 
7.7 น าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างานที่ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ 
7.8 มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนต่อการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7.9 การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และเอกสาร /โครงการที่
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
7.10 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ำกบักำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ข้อมูลในกำรเก็บ ปีการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ   
   ประกันคุณภาพหลักสูตร 
2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ 
   ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน 
   คุณภาพหลักสูตร 
4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ 
   ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่าง 
   ต่อเนื่อง 
6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
1. 1.มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำร  ประกัน

คุณภำพหลักสูตร 
2. 1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ 
3. 1.2 ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2.มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้
กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 

2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.2 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าคณะต่อทุก
ภาคการศึกษา 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติ 
3.มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร 

3.1 งบประมาณคณะด้านการบริหารคณะ 

4.มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจ ำ
คณะเพื่อพิจำรณำ 

4.1 ปฏิทินการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

4.2 บันทึกข้อความการเข้ารับการประเมินหลักสูตร 

4.3 รายงานผลกระประเมินตนเองประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

5.น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

5.1 น าผลการประเมินข้อเสนอมาเข้าประชุมและปรับปรุงวางแผนพัฒนาประกันคุณภาพ 
5.2 แผนพัฒนาประกันคุณภาพ 
 



RBRU Faculty of Industrial Technology and Gemological Sciences | คู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจ าปี2557 
133 

 

 
 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสมกับ
บริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลเพ่ือ
น าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว
อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตาม
ระบบคุณภาพท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่นมี
ผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบ หนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้ งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ําซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาและสามารถ
รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้  
1.ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

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

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น  “ไม่ได้มาตรฐาน” 

บทที่ 6 
แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม มาตรฐานที่ก าหนด 
และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

                                                                ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภำพ 

0.01-2.00 น้อย 

2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ดี 

4.01-5.00 ดีมาก 

 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 

1 

ไม่ผ่านองค์ประกอบ

ที่ 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนน

เฉล่ียของตวับ่งชี้ในองค์ประกอบที่2-6 

ประเมินองค์ประกอบท่ี2-6 

คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้    ตัวบ่งชี้
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แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบันต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดย
การวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับ
คะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาส
ในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบ

ที่ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

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

รวม 13 7 4 2   
ผลกำรประเมิน      

 

ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกำสในกำรพัฒนำ 
1. 
2. 

 

 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตัว

บ่งช้ีใน

องค์ประกอบ

ที่ 2-6 
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2.ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหาร

จัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ 
องค์ประกอบ

ที่ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 
 ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.
4 

1.5,1.6 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลกำรประเมิน      

 

*ตัวบ่งชี้ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. 
2. 
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ภำคผนวก 
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ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 2557. คู่มือการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ. 148 
หน้า. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2554. คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายนพ.ศ. 2554). ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา. พญาไท. กรุงเทพฯ. 84 หน้า. 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์             
สกอ. - ฉบับร่าง 2 - ฉบับร่าง 1 http://www.mua.go.th/users/bhes/ , http://www.thaiall.com/iqa/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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[-ปรัชญา-] 

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความอยู่ดีของชุมชน 

[-วิสัยทัศน-์] 

เป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตท่ีดีมีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

[-พันธกิจ-] 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคิด    
    วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
    ท้องถิ่น 
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไปสู่ ชุมชนท้องถิ่น 
4. สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริ 
5. สืบสานและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 


