
 
 

  
                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา 2557-2561 

 
 
 
 
1. ความจ าเป็นและวตัถปุระสงคข์องการประกนัคณุภาพการศึกษา ระดบัอดุมศึกษา 

 
       ภารกจิหลกัทีส่ถาบนัอุดมศกึษาจะต้องปฏบิตัมิ ี4 ประการ คอื การผลติบณัฑติ การวจิยั การ
ให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม การด าเนินการตามภารกจิทัง้ 4 
ประการดงักล่าว มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ปจัจุบนัมปีจัจยัภายใน
และภายนอกหลายประการทีท่ าใหก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปจัจยัดงักล่าวคอื 

1) คุณภาพของสถาบนัอุดมศกึษาและบณัฑติภายในประเทศทีม่แีนวโน้มแตกต่างกนัมากขึน้ ซึง่
จะก่อใหเ้กดิผลเสยีแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภวิตัน์ต่อการอุดมศึกษา ทัง้ในประเด็นการบรกิารการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนยา้ยนักศกึษาและบณัฑติ การประกอบอาชพีของบณัฑติในอนาคต อนัเป็นผลจาก
การรวมตวัของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน  ซึง่ทัง้สองประเดน็ตอ้งการการรบัประกนัของคุณภาพการศกึษา                      

3) สถาบนัอุดมศกึษามคีวามจ าเป็นที่จะต้องสรา้งความมัน่ใจแก่สงัคมว่าสามารถพฒันาองค์
ความรู้และผลติบณัฑติ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขดี
ความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลติจรงิทัง้อุตสาหกรรมและบรกิาร การพฒันา
อาชพี คุณภาพชวีติ ความเป็นอยูร่ะดบัทอ้งถิน่และชุมชน 

4) สถาบนัอุดมศกึษาจะต้องใหข้อ้มลูสาธารณะ (public information) ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี ทัง้นกัศกึษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รฐับาล และประชาชนทัว่ไป 

5) สงัคมต้องการระบบอุดมศกึษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วม(participation) มี
ความโปรง่ใส (transparency)  และมคีวามรบัผดิชอบซึง่ตรวจสอบได ้(accountability) ตามหลกัธรรมาภบิาล 

6) พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545  
ก าหนดใหส้ถานศกึษาทุกแห่งจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถงึใหม้สี านักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศกึษาท าหน้าทีป่ระเมนิคุณภาพภายนอก โดยการประเมนิผลการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศกึษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศกึษา เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม  
2549 เพื่อเป็นกลไกก ากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศกึษา และระดบัหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศกึษาจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มปีระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหก้าร

บทท่ี  1 
การประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอดุมศึกษา 



-2- 
 

  
                                        คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 2557-2561 

จดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศกึษาและเพื่อการประกนัคุณภาพของบณัฑติใน
แต่ละระดบัคุณวุฒแิละสาขาวชิา  

9) กระทรวงศกึษาธกิารได้มปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องมาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา 
เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสรมิและก ากบัใหส้ถาบนัอุดมศกึษาจดัการศกึษาใหม้มีาตรฐาน
ตามประเภทหรอืกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษา 4 กลุ่ม 
 

ด้วยความจ าเป็นดงักล่าว สถาบนัอุดมศึกษาร่วมกบัต้นสงักดัจงึจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานตัง้แต่ระดบัหลกัสูตร  ภาควชิา คณะวชิาหรอื
หน่วยงานเทยีบเท่า และสถาบนัอุดมศกึษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกทีส่ถาบนันัน้ ๆ ก าหนด
ขึน้ โดยวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน  

2) เพื่อใหห้ลกัสูตร  ภาควชิา คณะวชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่าและสถาบนัอุดมศกึษาทราบ
สถานภาพของตนเองอนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และ
เป้าประสงค ์(goals) ทีต่ัง้ไวต้ามจดุเน้นของตนเองและเป็นสากล 

3) เพื่อทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้ร ับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อเสรมิจดุแขง็ และพฒันาจดุทีค่วรปรบัปรงุ ในแต่ละระดบัอยา่งต่อเนื่อง 

4) เพื่ อ ให้ข้อมูลสาธารณะที่ เ ป็นประโยชน์ ต่อผู้มีส่ วนได้ส่ วน เสีย  ท า ให้มัน่ ใจว่ า
สถาบนัอุดมศกึษาสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานตามทีก่ าหนด 

5) เพื่อใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถาบนัอุดมศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง มขีอ้มลูพืน้ฐาน
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการอุดมศกึษาในแนวทางทีเ่หมาะสม 
 
2. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเก่ียวข้องกบั
การประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จดุมุง่หมายและหลกัการของการจดัการศกึษาทีมุ่่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอยีดไวใ้นหมวด 
6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา ซึ่งประกอบดว้ย “ระบบการประกนัคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบนัอุดมศกึษา    

การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ตดิตามตรวจสอบและ
ประเมนิการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดบัคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรอืหน่วยงานต้นสงักดั โดยหน่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาก าหนดให้มรีะบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและใหถ้อืว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
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บรหิารการศกึษาทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มกีารจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานต้นสงักัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพ
ภายนอก   

การประกนัคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมนิคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อให้มกีารตดิตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยค านึงถงึความมุ่งหมาย หลกัการ และ
แนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน) หรอืเรยีกชื่อยอ่ว่า “สมศ.”  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาทุกแห่งต้องไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกอย่าง
น้อย 1 ครัง้ในทุกรอบ 5 ปี นับตัง้แต่การประเมนิครัง้สุดท้าย และเสนอผลการประเมนิต่อหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและสาธารณชน   
 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และแผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
          กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565) ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาและ
แก้ปญัหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสทิธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมนิ
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเป็นกลไกหลกัในการด าเนินการ  กล่าวคอื ใหม้กีารสรา้งกลไกการประเมนิ
คุณภาพสถาบนัอุดมศกึษาตามพนัธกจิของสถาบนัในแต่ละกลุ่ม ซึง่มพีืน้ทีบ่รกิารและจุดเน้นระดบัการศกึษา
ที่ต่างกัน  รวมทัง้มพีนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ
หลากหลาย ทัง้การพฒันาฐานราก สงัคม เศรษฐกจิรวมถงึการกระจายอ านาจในระดบัทอ้งถิน่ การขบัเคลื่อน
ภาคการผลติในชนบท ทอ้งถิน่และระดบัประเทศ จนถงึการแข่งขนัในโลกาภวิตัน์  ซึง่ระบบอุดมศกึษาแต่ละ
กลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี
นัยส าคญั อาท ิสามารถสรา้งความเป็นเลศิไดต้ามพนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตรก์าร
พฒันาประเทศดขีึน้  ส่งผลเชงิบวกต่อการผลติ พฒันาและการท างานของอาจารย ์สามารถปรบัจ านวนของ
บณัฑติในสาขาทีเ่ป็นความต้องการของสงัคม ลดการว่างงาน โดยทีส่ถาบนัอุดมศกึษาในกลุ่มเหล่านี้มกีลไก
ร่วมกนัในการประกนัคุณภาพ เพื่อให้นักศกึษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกนัไดร้ะหว่างกลุ่ม และ
ในระยะยาวการประเมนิคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรบัรองวทิยฐานะ (accreditation) ทีน่ักศกึษาและสาธารณะ
ให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจดัสรรงบประมาณของรฐั และการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
รวมทัง้การโอนยา้ยหน่วยกติ  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่ าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรอืกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษา
เป็น 4 กลุ่ม คอื 
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 กลุ่ม ก  วิทยาลยัชุมชน   หมายความถงึ สถาบนัทีเ่น้นการผลติบณัฑติระดบัต ่ากว่าปรญิญา
ตร ีจดัฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของทอ้งถิน่  เพื่อเตรยีมก าลงัคนทีม่คีวามรูเ้ขา้สู่ภาคการผลติจรงิใน
ชุมชน สถาบนัสนบัสนุนรองรบัการเปลีย่นอาชพีพืน้ฐาน เช่น แรงงานทีอ่อกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรยีนรู้
ที่ส่งเสรมิให้ประชาชนได้มโีอกาสเรยีนรู้ตลอดชวีติอนัจะน าไปสู่ความเข้มแขง็ของชุมชนและการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 
 กลุ่ม ข  สถาบนัทีเ่น้นระดบัปริญญาตรี  หมายความถงึ สถาบนัทีเ่น้นการผลติบณัฑติระดบั
ปริญญาตรี  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลีย่นแปลงในระดบัภูมภิาค  สถาบนัมบีทบาทในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัหน่วยงาน ธุรกจิ และบุคคล
ในภมูภิาค  เพื่อรองรบัการด ารงชพี สถาบนัอาจมกีารจดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะ
ระดบัปรญิญาโทดว้ยกไ็ด ้
 กลุ่ม ค  สถาบนัเฉพาะทาง  หมายความถงึ สถาบนัที่เน้นการผลติบณัฑติเฉพาะทางหรอื
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทัง้สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร ์รวมทัง้สาขาวชิาชพีเฉพาะทาง  สถาบนัอาจเน้นการท าวทิยานิพนธห์รอืการวจิยั  หรอืเน้นการ
ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชพีระดบัสูง หรอืเน้นทัง้สองดา้น 
รวมทัง้สถาบนัอาจมบีทบาทในการพฒันาภาคการผลติจรงิทัง้อุตสาหกรรมและบรกิาร  สถาบนัในกลุ่มนี้อาจ
จ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื ลกัษณะที ่1 เป็นสถาบนัทีเ่น้นระดบับณัฑติศกึษา และลกัษณะที ่2 เป็นสถาบนั
ทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ี
 กลุ่ม ง  สถาบนัทีเ่น้นการวิจยัขัน้สูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบั
ปริญญาเอก  หมายความถงึ สถาบนัทีเ่น้นการผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษาโดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก  
และเน้นการท าวทิยานิพนธ์และการวจิยัรวมถงึการวจิยัหลงัปรญิญาเอก  สถาบนัเน้นการผลติบณัฑติที่เป็น
ผูน้ าทางความคดิของประเทศ  สถาบนัมศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนอุดมศกึษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดบัสากล  
มุง่สรา้งองคค์วามรูท้ฤษฎ ีและขอ้คน้พบใหมท่างวชิาการ 
 ดงันัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรบักับการ
แบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษา 4 กลุ่มดงักล่าว 
 

ประกอบและแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้
อุดมศกึษาไทยในช่วงปี 2555-2559 ตอ้งมกีารพฒันาอยา่งกา้วกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรูท้ีต่อบสนองการ
แก้ไขปญัหาวกิฤตแิละชี้น าการพฒันาอย่างยัง่ยนืของชาตแิละท้องถิน่โดยเร่งสร้างภูมคิุ้มกนัในประเทศให้
เขม้แขง็ขึน้ภายใตห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และตอ้งส่งเสรมิการพฒันาประเทศใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น
ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยใหม้คีุณภาพ ผลติ
ก าลงัคนที่มศีกัยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพื่อด ารงชพีตนเองและเพื่อ
ช่วยเหลอืสงัคม มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบ และมสีุขภาวะทัง้ร่างกายและจติใจ รวมทัง้พฒันาอาจารยใ์ห้
เป็นมอือาชพี และผูเ้ชีย่วชาญมอือาชพีใหเ้ป็นอาจารย์ พฒันาวชิาชพีอาจารยใ์หเ้ป็นทีย่อมรบัของสงัคม  มี
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การจดัการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยใช้ความรู้ เทคโนโลย ี และนวตักรรม ความคดิ
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลติและการบรโิภคที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาเพื่อ
ประโยชน์สุขทีย่ ัง่ยนืของประเทศไทย ทัง้นี้โดยอาศยัการบรหิารจดัการอุดมศกึษาเชงิรุก ซึง่มกีลยุทธก์ารเงนิ 
และพระราชบญัญตัอุิดมศกึษา เป็นเครื่องมอืส าคญัในการขบัเคลื่อนวสิยัทศัน์ ปี 2559 “อุดมศกึษาเป็นแหล่ง
องค์ความรูแ้ละพฒันาก าลงัคนระดบัสูงที่มคีุณภาพเพื่อการพฒันาชาตอิย่างยัง่ยนื  สรา้งสงัคมการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11(พ.ศ.2555-2559) บนพืน้ฐานปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง มบีทบาทสงูในสงัคมประชาคมอาเซยีนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศกึษาระดบันานาชาติ” 
 
4. การประกนัคณุภาพกบัมาตรฐานการศึกษา 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 
ที่ว่าด้วยการบรหิารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามหีน้าที่
พจิารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิและสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิโดยค านึงถงึความเป็นอสิระและความเป็นเลศิทาง
วชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา คณะกรรมการการอุดมศกึษาจงึไดจ้ดัท ามาตรฐานการอุดมศกึษาเพื่อใชเ้ป็น
กลไกระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนด
นโยบายการพฒันาการอุดมศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศกึษาทีจ่ดัท าขึน้ฉบบันี้ไดใ้ช้
มาตรฐานการศกึษาของชาตทิี่เปรยีบเสมอืนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมสีาระส าคญัที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรอืประเภทของสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อใหทุ้กสถาบนัสามารถน าไปใชก้ าหนดพนัธกจิและ
มาตรฐานของการปฏบิตังิานได ้

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 
2549 ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่  มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ มาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการ
การอุดมศกึษา และมาตรฐานดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู ้มาตรฐาน
ย่อยทัง้ 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศกึษาของชาตทิี่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกนั  คอื 
มาตรฐานที่ 1 คุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค ์ทัง้ในฐานะพลเมอืงและพลโลก มาตรฐานที ่2 แนวการ
จดัการศกึษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู/้สงัคมแห่งความรู ้แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศกึษาจะมคีวามสอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ
เพื่อให้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศกึษา
ของชาต ิ

 
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศกึษาทีเ่ป็นมาตรฐานแม่บทแลว้ คณะกรรมการการอุดมศกึษา

ไดจ้ดัท ามาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การพฒันา
สถาบนัอุดมศกึษาตามกลุ่มสถาบนัทีม่ปีรชัญา วตัถุประสงค ์และพนัธกจิในการจัดตัง้ทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศกัยภาพและความ
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พรอ้มในการจดัการศกึษา และมาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษา และก าหนด
กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วทิยาลยัชุมชน กลุ่ม ข สถาบนัที่เน้นระดบัปรญิญาตร ี 
กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัที่เน้นการวิจยัขัน้สูงและผลิตบณัฑิตระดบับัณฑติศึกษา
โดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก นอกจากนัน้ ยงัไดจ้ดัท ากรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศกึษาและเพื่อเป็นการประกนัคุณภาพบณัฑติในแต่ละระดบั
คุณวุฒแิละสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑติทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรูอ้ย่างน้อย 5 ด้าน คอื ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ด้านความรู ้ ด้านทกัษะทางปญัญา 
ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ และด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ   

คณะกรรมการการอุดมศกึษายงัไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐานอื่น ๆ อาท ิเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา หลกัเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปรญิญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลกัเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญา หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการพจิารณาประเมนิคุณภาพการจดั
การศกึษานอกสถานทีต่ ัง้ของสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อส่งเสรมิใหส้ถาบนัอุดมศกึษาไดพ้ฒันาดา้นวชิาการและ
วชิาชพี รวมทัง้การพฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มคีวาม
ทดัเทยีมกนัและพฒันาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบนัอุดมศกึษาสามารถจดัการศกึษาได้อย่างยดืหยุ่น คล่องตวั 
และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษา 

เพื่อให้การจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทมคีุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทัง้
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาทัง้มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาอื่น ๆ รวมถงึกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2553  ทัง้นี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษา 
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และการประกนัคุณภาพการศกึษา สามารถแสดงในแผนภาพที ่ 1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1  ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคณุภาพ 
 

                                
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                       
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
5.  การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

ก่อนมปีระกาศพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ทบวงมหาวทิยาลยัไดต้ระหนักดี
ถงึความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศกึษาและไดจ้ดัท าประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏบิตัใินการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษามาตัง้แต่ปี พ .ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาตามหลกัการส าคญั 3 ประการ คอื การใหเ้สรภีาพทางวชิาการ 
(academic freedom) ความมอีสิระในการด าเนินการของสถาบนั (institutional autonomy) และความพรอ้ม
ของสถาบนัที่จะรบัการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลกัการของความรบัผดิชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability)   
                   ต่อมาพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ได้
ระบุให้หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศึกษาจดัให้มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  มหีน้าทีพ่จิารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐาน

มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

มาตรฐานที ่1 
คณุลกัษณะของคนไทยทีพ่งึ
ประสงคท์ัง้ในฐานะพลเมอืง

และพลโลก 

มาตรฐานที ่2 
แนวทางการจดัการศกึษา 

มาตรฐานที ่3 
แนวการสรา้งสงัคมแห่ง 

การเรยีนรู/้สงัคมแห่งความรู ้

มาตรฐาน 
การอุดมศกึษา 

มาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพบณัฑติ 

มาตรฐานดา้นการบรหิาร
จดัการการอุดมศกึษา 

มาตรฐานดา้นการสรา้งและ
พฒันาสงัคมฐานความรู ้
และสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

หลกัเกณฑก์ ากบั
มาตรฐาน รวมถงึ

มาตรฐานสถาบนัอุดม 
ศกึษาและกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดบั 
อุดมศกึษาแห่งชาต ิ

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใตต้วับ่งชีต้ามพนัธกจิของการอุดมศกึษาและการบรหิาร
จดัการ 

ผลผลติทางการศกึษาทีไ่ดคุ้ณภาพ 
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การอุดมศกึษาที่สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและแผนการศกึษาแห่งชาต ิสนับสนุน
ทรพัยากร ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  โดยค านึงถงึความเป็นอสิระ
และความเป็นเลศิทางวชิาการของสถานศกึษาระดบัปรญิญาตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้สถานศกึษาแต่ละ
แห่งและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจงึมหีน้าทีร่่วมกบัสถานศกึษาในการจดั
ใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 5.1  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศึกษา  

       หลงัจากที่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มผีลบงัคบัใช้ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ) ในฐานะหน่วยงานต้นสงักดัทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดูแลสถาบนัอุดมศกึษา 
ได้เสนอระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาเพื่อให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าว  ซึง่คณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวนัที่ 21 มนีาคม 2543 ไดม้มีตเิหน็ชอบกบั
ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ) ซึ่ง
ต่อมาได้จดัท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง ระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัอดุมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏบิตั ิ สาระส าคญัของประกาศฉบบันี้ระบุ
ให้ทบวงมหาวทิยาลยัสนับสนุนและส่งเสรมิสถาบนัอุดมศึกษาจดัท าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกจิหลกัของสถาบนัอุดมศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้ให้มกีารประเมนิผล
และตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาจากภายใน หรอืโดยหน่วยงาน
ต้นสงักัดที่มหีน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบัการประเมนิคุณภาพจาก
ภายนอก รวมถงึสนับสนุนใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษาขึน้ในแต่ละ
คณะวชิาหรอืสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ แนวทาง วธิกีารตรวจสอบและประเมนิ
ระบบกลไกและประเมนิผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรอื
สถาบนัอุดมศกึษา  

หลงัจากด าเนินการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาจงึได้จดัท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดบัอดุมศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง  โดยสาระส าคญัเกี่ยวกบั
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ย ังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวทิยาลยัฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดถ้อืปฏบิตัมิาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศกึษาธกิารได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศกึษาทุกระดบัไวใ้นฉบบัเดยีวกนั  มคีณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษาท าหน้าทีห่ลกั 
2 ประการคอื 1) วางระเบยีบหรอืออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัอุดมศกึษา เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนและพฒันาการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศกึษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปปรบัปรุงคุณภาพ
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยงัมกีารปรบัเปลี่ยนให้ระบบการประกนัคุณภาพภายในประกอบด้วย 
การประเมนิคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่ งครัง้ในทุกสามปีและแจ้งผลให้
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณชน  
 5.2  แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

      5.2.1 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
  สถาบนัอุดมศึกษาอาจพฒันาระบบประกนัคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกบัระดบัการ

พฒันาของสถาบนั  โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพทีใ่ชก้นัแพร่หลายในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิหรอืเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบนัพฒันาขึ้นเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมกีระบวนการท างานที่
เริม่ตน้จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมนิ และการปรบัปรุงพฒันา ทัง้นี้ เพื่อให้
การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง  ขณะเดียวกันก็เป็น
หลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจว่าสถาบนัอุดมศกึษาสามารถสรา้งผลผลติทางการศกึษาทีม่คีุณภาพ 
 5.2.2 มาตรฐาน ตวับ่งชี้และเกณฑป์ระเมนิคุณภาพ 
 มาตรฐานเป็นกรอบส าคญัในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศกึษา คอื มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลกัเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอกีมาก เช่น เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา มาตรฐานเพื่อการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. หรอืกรอบการปฏบิตัริาชการตามมติิด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณมีหาวทิยาลยัของรฐั เป็นตน้  
  ตวับ่งชี้เป็นขอ้ก าหนดของการประกนัคุณภาพภายในที่พฒันาขึน้ในให้ครอบคลุมพนัธ
กจิหลกั 4 ประการของการอุดมศกึษาและพนัธกจิด้านการบรหิารจดัการ  ได้แก่ (1) พนัธกจิด้านการผลติ
บณัฑติ (2) พนัธกจิดา้นการวจิยั  (3) พนัธกจิดา้นการบรกิารวชิาการ (4) พนัธกจิดา้นการท านุบ ารุงศลิปะ
และวฒันธรรม และ การบรหิารจดัการ   ส าหรบัการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรจะเน้นพนัธกจิในดา้นการ
ผลติบณัฑติเป็นส าคญั ส่วนพนัธกจิดา้นอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการ  หากเป็นตวับ่งชีใ้นระดบัคณะและสถาบนั
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษาได้ทัง้หมด   ซึ่งสามารถชี้ว ัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานและหลกัเกณฑอ์ื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนัธกจิเหล่านัน้ไดท้ัง้หมด  ดงันัน้ ใน
บทที่ 3 ของคู่มอืฉบบันี้จงึได้พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษา
น าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในตัง้แต่ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะและระดบั
สถาบนั  ดงันัน้การพฒันาตวับ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมนิคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด สะท้อนการจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพ และตวับ่งชี้ที่พฒันาขึ้นควรเชื่อมโยงหรอืเป็นเรื่อง
เดยีวกนักบัการประเมนิคุณภาพภายนอก โดยการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในเน้นทีป่จัจยัน าเขา้ และ
กระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตาม
กระบวนการดงักล่าวดว้ย  
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  5.2.3 กลไกการประกนัคุณภาพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มคีวามส าคญัส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเรจ็และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่องคอื คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิาร
สูงสุดของสถาบนัที่จะต้องให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษาที่ชดัเจนและ
เขา้ใจร่วมกนัทุกระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรอืคณะกรรมการรบัผดิชอบในการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิ และกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่อง หน้าทีส่ าคญัประการหนึ่งของคณะกรรมการหรอื
หน่วยงานนี้ คอื การจดัระบบประกนัคุณภาพพร้อมทัง้ตวับ่งชี้และเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพที่เหมาะสม
ส าหรบัคณะและสถาบนั ระบบประกนัคุณภาพที่ใชต้้องสามารถเชื่อมโยงใหเ้กดิคุณภาพของการปฏบิตังิาน 
ตัง้แต่ระดบับุคคล ระดบัหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจจ าเป็นต้องจดัท าคู่มือ
คุณภาพในแต่ละระดบัเพื่อก ากบัการด าเนินงาน แต่ทีส่ าคญัคณะกรรมการหรอืหน่วยงานนี้ต้องประสานงาน
และผลกัดนัใหเ้กดิระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่สามารถใชง้านรว่มกนัไดใ้นทุกระดบั 
  5.2.4 ระบบฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 
  การวเิคราะห์และวดัผลด าเนินงานเป็นสิง่จ าเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ 
การวดัและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพหากปราศจาก
ฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศทีเ่ป็นจรงิ ถูกต้องตรงกนัทุกระดบัตัง้แต่ระดบับุคคล ระดบัหลกัสูตร คณะวชิา 
และสถาบนั ตลอดจนเป็นขอ้มลูทีส่ามารถเรยีกใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ ดงันัน้ ระบบสารสนเทศทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ
จงึเป็นปจัจยัส าคญัยิง่ทีจ่ะส่งผลต่อความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขัน้ตอนการด าเนินงานตัง้แต่การวางแผน การปฏบิตัิงานประจ า การตรวจสอบประเมนิ ตลอดจนถึงการ
ปรบัปรงุและพฒันา 
 
6. การเช่ือมโยงระหว่างการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2545 ระบุว่า “ใหห้น่วยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและให้
ถอืว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” 
ในขณะทีม่าตรา 49 ของพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนัระบุถงึการประเมนิคุณภาพภายนอกไวว้่า “ใหม้สี านักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา มฐีานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พฒันาเกณฑ์ วธิีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศกึษา” 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารการศกึษาปกตทิี่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารควบคุมดูแลปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณภาพ มกีาร
ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพฒันาปรบัปรุงคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ ด้วย
เหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจงึต้องดูแลทัง้ปจัจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ (process) และผลผลติหรอื
ผลลพัธ์ (output/outcome)  ซึ่งต่างจากการประเมนิคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมนิผลการจดัการศกึษา  
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ดงันัน้ ความเชื่อมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจงึเป็นสิง่จ าเป็น โดย
ไดเ้ชื่อมโยงใหเ้หน็จากแผนภาพที ่1.2 

 
แผนภาพท่ี 1.2   ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
จากแผนภาพที่ 1.2  จะเหน็ว่า เมื่อสถาบนัอุดมศกึษามกีารด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน

แลว้ จ าเป็นต้องจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน โดยใชรู้ปแบบการจดัท า
รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในตามทีก่ าหนดในระบบฐานขอ้มูลด้านการประกนั
คุณภาพ (CHE QA Online)  ซึง่เป็นการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตัง้แต่
การจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน เอกสารอ้างองิ การประเมนิตนเอง การประเมนิของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ  
เพื่อน าเสนอสภาสถาบนั หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  ซึ่งขอ้มูล
ดงักล่าวจะเป็นขอ้มลูเชื่อมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในของสถาบนั การตดิตามตรวจสอบของต้น
สงักดั และการประเมนิคุณภาพภายนอก  โดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) หรอื สมศ. ดงันัน้ สถาบนัอุดมศกึษาจ าเป็นต้องจดัท ารายงานการประเมนิตนเองทีม่ ีความ
ลุ่มลกึ สะทอ้นภาพทีแ่ทจ้รงิของสถาบนัในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัหลกัสูตร การด าเนินการของคณะและ
สถาบนั เพื่อการผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพออกไปรบัใชส้งัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิ
ตนเองของ
สถาบนั 

การตรวจ
เยีย่ม 

รายงาน 
ผลการประเมนิ 

การตดิตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
การปฏบิตังิาน
ของสถาบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี  

ข้อมูลป้อนกลับ 

ตดิตามตรวจสอบโดยตน้สงักดัทุก 3 ปี 
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1. ความเป็นมาของการประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 

เป็นทีท่ราบกนัดวี่าระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาจ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรงุอย่าง 
ต่อเนื่องตามระดบัการพฒันาของสถาบนัการศึกษา ตามความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีสภาพสงัคม 
เศรษฐกจิ ความรูแ้ละทกัษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องผู้เรยีน ระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในและระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายนอก จงึมกีารปรบัปรุงมาตลอด  
โดยระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเข้าสู่รอบที่สาม และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกเขา้สู่รอบทีส่ ี ่
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา ไดเ้ริม่ใชต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2550 เป็นระบบแรกทีใ่หส้ถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่งไดน้ าไปใชใ้นการ
ประเมนิผลการด าเนินงานขัน้ต ่าในทุกปีการศกึษา และสถาบนัควรเพิม่เตมิประเดน็การประเมนิเพื่อสะทอ้น
เอกลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั ในรอบแรกน้ีตวับ่งชี้ประเมนิผลการด าเนินงานมทีัง้ตวับ่งชี้ที่เป็นปจัจยัน าเขา้ 
กระบวนการและผลผลติหรอืผลลพัธ์ โดยส่วนใหญ่เป็นกระบวนการ  เนื่องจากสถาบนัส่วนใหญ่ยงัไม่ได้มี
กระบวนการท างานทีเ่น้นวงจรคุณภาพ ในรอบทีส่องเริม่ปีการศกึษา 2553 ได้ออกแบบระบบให้สอดรับกบั
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายนอก โดยประเมนิเฉพาะปจัจยัน าเขา้และกระบวนการ และน าตวับ่งชี้
ที่วดัผลได้หรอืผลลพัธ์ของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอกเข้ามาไว้ในระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายใน เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิภายนอก และมกีารลดจ านวนตวับ่งชี้ โดย
คงไวเ้ฉพาะตวับ่งชีท้ีส่ าคญั 
  คณะอนุกรรมการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา มหีน้าที่
พัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด ไดจ้ดัท าร่างระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน และน าเสนอต่อคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและประกาศใช ้ 

คณะอนุกรรมการฯ  ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒแิละผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ของรฐัและ 
เอกชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้วิเคราะห์ว่า
สถาบนัอุดมศกึษาไดใ้ชร้ะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ สกอ. มาตัง้แต่ พ.ศ.2550 แมว้่าสามารถ
สะทอ้นถงึคุณภาพนักศกึษาและบณัฑติไดร้ะดบัหนึ่ง   เพื่อใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงของการพฒันาการศกึษา  
จงึเห็นควรปรบัระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประกอบกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศกึษาได้ให้นโยบายว่าการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในรอบใหม่ ต้องประกนัถงึระดบัหลกัสูตร 
เนื่องจากมผีลต่อคุณภาพของนักศกึษาและบณัฑติโดยตรง คณะอนุกรรมการฯ จงึได้ก าหนดกรอบการประกนั

บทท่ี  2 
แนวทางการจดักระบวนการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
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คุณภาพการศกึษาภายในรอบใหม่ ประกอบดว้ยการประเมนิระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั ซึง่จะ
เริม่ใชใ้นการประเมนิผลการด าเนินงานของปีการศกึษา 2557  

ในการก าหนดตวับ่งชีร้อบใหมย่งัคงใชส้าระทีเ่กีย่วขอ้งจากพระราชบญัญตักิารศกึษา 
แห่งชาต ิมาตรฐานการอุดมศกึษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่
2 (พ.ศ. 2551-2565) และที่เพิม่เติมจากรอบที่แล้วคอื กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวธิีการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 รวมทัง้แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555 -
2559) 
  แนวทางการก าหนดตวับ่งชี ้ในรอบทีส่ามใหเ้ป็นตวับ่งชีท้ีส่่งผลต่อคุณภาพการศกึษา และให้
มตีัวบ่งชี้น้อยลง โดยในระดบัหลกัสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552  และประเมนิความเขม้แขง็ทางวชิาการ  ในระดบัคณะและระดบัสถาบนัมี
การควบรวมตวับ่งชี้ที่ส่งผลซึง่กนัและกนัทีเ่ป็นปจัจยัน าเขา้และกระบวนการ  รวมทัง้ให้มกีารวดัความสมัฤทธิ ์
ผลของกระบวนการไดด้ว้ย  
 
2. แนวทางการด าเนินการ 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่ระบบการประกนัคุณภาพระดบั
หลกัสูตร  โดยมกีารด าเนินการตัง้แต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมนิคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ ดงันัน้ การพฒันาตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิฯ จะ
มุ่งไปที่ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผู้ใช้บณัฑติ  และส่งเสรมิ สนับสนุน 
ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบนัให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสยัทัศน์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  โดยสะท้อนผลการจดัการศึกษาอย่างมคีุณภาพ และให้มคีวามเชื่อมโยงกับระบบการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายนอกที่จะมีการรบัรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  โดยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ เช่น ด าเนินการวางระบบ
และกลไกประกนัคุณภาพบณัฑติ มกีารควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ตอนของการผลติบณัฑติในแต่ละปีการศกึษา
โดยคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร มกีารตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลติบณัฑติโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะและคณะกรรมการระดบัสถาบนัในทุกปีการศกึษา รวมทัง้มกีารประเมนิคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพทีส่ะทอ้นผลของการผลติบณัฑติในแต่ละปี เพื่อแสดงผลการด าเนินงานทีจ่ะสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้ณัฑติในดา้นคุณภาพของบณัฑติทีจ่บจากสถาบนันัน้ๆ    
 
3. การจดักระบวนการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดบัเพื่อการควบคุมคุณภาพ การ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ การจดัการศกึษาในระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะและระดบั
สถาบนัตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้สถาบนัได้ทราบสถานภาพที่แท้จรงิ อนัจะน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งต่อเนื่อง  
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 แนวทางการจดักระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในแยกออกเป็น 4 ขัน้ตอนตามระบบวงจร
การพฒันาคุณภาพ PDCA / PDSA คอื การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเกบ็ขอ้มลู (Do) การประเมนิ
คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรบัปรงุ (Act) 
 
4. กิจกรรมด าเนินการในวงจรการจดักระบวนการประกนัคณุภาพภายใน 

1) สถาบนัวางแผนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศกึษาใหม ่  

2) สถาบนัเกบ็ขอ้มลูระยะ 12 เดอืนตามตวับ่งชีท้ีไ่ดป้ระกาศใชบ้นระบบ CHE QA Online และ

ใหม้กีารประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในเป็นประจ าทุกปีทัง้ระดบัหลกัสตูร คณะวชิา และสถาบนั  

3)  หลกัสตูรเตรยีมการประเมนิตนเองระดบัหลกัสตูรและจดัท ารายงานการประเมนิตนเองระดบั

หลกัสตูรผ่านระบบ CHE QA Online 

4) คณะน าผลการประเมนิระดบัหลกัสตูรมาจดัท ารายงานการประเมนิตนเองระดบัคณะ 

5) คณะหรอืหน่วยงานเทยีบเท่าประเมนิตนเองบนระบบ CHE QA Online และยนืยนัผลการ

ประเมนิหลกัสตูรทีไ่ดป้ระเมนิไปแลว้ 

6) สถาบนัน าผลการประเมนิระดบัหลกัสูตร  ผลการประเมนิระดบัคณะวชิา มาจดัท ารายงาน

การประเมนิตนเองระดบัสถาบนั 

7) สถาบนัประเมนิตนเองบนระบบ CHE QA Online และยนืยนัผลการประเมนิตนเองระดบั

หลกัสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบนัเพื่อพิจารณาวางแผนพฒันาสถาบนัในปี

การศกึษาถดัไป 

8) ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศึกษาน าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพภายในที่สถาบนัแต่งตัง้ (รวมทัง้ขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนั) มาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน 

หรอืปรบัแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

9) ส่งรายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online   

ภายใน 120 วนันบัจากสิน้ปีการศกึษา 

5. หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในแต่ละระดบั  
  1. ในแต่ละปีสถาบนัต้องมกีารประเมนิตนเองทัง้ระดบัหลกัสูตรตามตวับ่งชี้และเกณฑก์าร
ประกนัคุณภาพภายในและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (TQF)  ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั 
ตามล าดบัโดยสถาบนัอุดมศกึษาเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ  และส่งผลการประเมนิให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบผ่านระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online) 

2. ภายใน 3 ปี  ตอ้งประเมนิคุณภาพหลกัสตูรใหค้รบทุกหลกัสตูรทีส่ภาสถาบนัอนุมตั/ิ 
เหน็ชอบใหเ้ปิดด าเนินการจดัการเรยีนการสอน  ตามเกณฑฯ์ ที ่สกอ. ก าหนดดงันี้  
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  2.1 สถาบันแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกนิกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัและอย่างน้อย
หนึ่งคนตอ้งมคีุณวุฒติรงกบัสาขาวชิาทีข่อรบัการประเมนิ  
  2.2 ประธานกรรมการเป็นผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั  
  2.3 คณะกรรมการทุกคนตอ้งเป็นผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระเมนิคุณภาพภายในของ สกอ.  

2.4 คุณสมบตัขิองคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน แต่ละระดบัเป็นดงันี้ 
- หลกัสตูรปรญิญาตร ีคณะกรรมการควรมคีุณวุฒปิรญิญาโทขึน้ไปหรอืด ารง 
  ต าแหน่งทางวชิาการระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

        - หลกัสตูรปรญิญาโท คณะกรรมการควรมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืด ารง   
          ต าแหน่งทางวชิาการระดบัรองศาสตราจารยข์ึน้ไป 
      - หลกัสตูรปรญิญาเอก คณะกรรมการควรมคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืด ารง 
          ต าแหน่งทางวชิาการระดบัศาสตราจารยข์ึน้ไป 

ทัง้นี้ คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 1 ชุด อาจประเมนิได้มากกว่าหนึ่ง
หลกัสตูรหากเป็นหลกัสตูรในสาขาวชิาเดยีวกนั เช่น หลกัสตูรปรญิญาตร ีและหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา  
  3. การประกนัคุณภาพภายในระดบัคณะวชิาและระดบัสถาบนั  เป็นการด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในที่คณะและสถาบนัพฒันาระบบประกนัคุณภาพโดยยดึหลกัเสรภีาพทางวชิาการและความมี
อสิระในการด าเนินการของสถานศกึษา ซึง่จะประเมนิตามตวับ่งชีร้ะดบัคณะและระดบัสถาบนัของ สกอ. และ
หรอืเพิ่มเติมตามบรบิทของคณะหรอืสถาบนัที่ต้องการให้คณะวชิาและสถาบนัพฒันาตามศกัยภาพและ
ประเภทของกลุ่มสถาบนั  พรอ้มยนืยนัผลการประเมนิระดบัหลกัสตูรทีป่ระเมนิไปแลว้  และจดัท ารายงานการ
ประเมนิตนเองผ่านระบบฐานขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online)   
  4. การตดิตามตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ครัง้ในทุก 3 ปีในระดบัสถาบนั โดยหน่วยงานต้นสงักดั 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา) ซึง่จะตดิตามตรวจสอบสถานศกึษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงฯ 
เช่น ตดิตามผลการด าเนินงานที่รายงานผ่านระบบฐานขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
(CHE QA ONLINE) หรอืระบบอื่นๆ    หากในกรณีทีจ่ าเป็นจะต้องตดิตามตรวจสอบในพืน้ทีจ่ะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

4.1 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ 

คุณภาพการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา มจี านวน 5-10 คน ขึน้อยูก่บัขนาดของสถาบนั  

   4.2 เป็นผูท้ีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระเมนิคุณภาพภายในของ สกอ.  

 

 

 

 

 



-16- 
 

  
                                        คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 2557-2561 

4. ประโยชน์ในการด าเนินการประกนัคณุภาพในแต่ละระดบั 
 ระดบัหลกัสตูร 
 1. สรา้งความมัน่ใจต่อสงัคมในคุณภาพบณัฑติของทุกสถาบนั 
 2. ใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงการประกนัคุณภาพการศกึษาทีน่ าไปสู่ผลลพัธท์ีมุ่่งหวงั  

- ผูเ้รยีนมคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 (TQF) 

- ผูเ้รยีนมงีานท า 

 3. น ามาประกอบการพจิารณาขึ้นทะเบยีนหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 
  

ระดบัคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
1. ก ากบั ตดิตาม สนบัสนุน การด าเนินงานและการพฒันาหลกัสตูร 

2. น ามาเป็นขอ้มลูชีผ้ลการบรหิารจดัการหลกัสูตรใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการอุดมศกึษา และ

ผลการประเมนิหลกัสตูรโดยภาพรวม 

3. ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานตามพนัธกิจด้านการผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ 

และการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม ตลอดจนการบรหิารจดัการของคณะวชิา  

4. สนบัสนุนการประเมนิระดบัสถาบนั 

5. รองรบัการตดิตามตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาอย่างน้อย 1 ครัง้ ในทุก 3 ปี

ตามกฎกระทรวงฯ 

  
ระดบัสถาบนั 

1) ก ากบั ตดิตาม สนบัสนุน การด าเนินการ และการพฒันาคณะ  

2) น ามาเป็นขอ้มลูชีผ้ลการบรหิารจดัการระดบัคณะและภาพรวมของสถาบนั 

3)  ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานตามพนัธกจิของสถาบนัอุดมศกึษาและการบรหิารจดัการ 

4) รองรบัการตดิตามตรวจสอบจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา อยา่งน้อย 1 ครัง้  

ในทุก 3 ปีตามกฎกระทรวงฯ 
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1. ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั 

1. ในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ใหเ้ชื่อมโยงตวับ่งชีใ้นการด าเนินการตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึง่ สกอ.ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลกัสูตรฯ ไวใ้นประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา เรือ่ง แนวทางการปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552  

2. ในการด าเนินการประเมินระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 ควรจะ
ด าเนินการประเมนิหลกัสูตรน าร่อง ในสาขาวชิาทีม่กีรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา ในสาขาวชิาทีไ่ด้
ประกาศใชต้ัง้แต่ปีพ.ศ.2552 และพ.ศ.2553  

3. ตวับ่งชี้ในการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร จะต้องรายงานขอ้มูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตวั
บ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และตวับ่งชี้เชงิปรมิาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒ ิ
ต าแหน่งทางวชิาการ และผลงานทางวชิาการ ส าหรบัตวับ่งชี้เชงิคุณภาพที่เน้นกระบวนการทัง้หมดนัน้ จะ
ประเมนิในลกัษณะของ peer review ซึง่จะมรีายละเอยีดของค าถามทีจ่ะเป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระเมนิเพื่อให้
สามารถน าไปพจิารณาตามบรบิทของสถาบนัได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดบั
ส าหรบัผูท้รงคุณวุฒไิดพ้จิารณา 
 4. การประกนัคุณภาพภายในระดบัคณะและระดบัสถาบนั ได้ก าหนดแนวทาง ตวับ่งช้ีและ
เกณฑ์ในการประเมินไว้ส าหรบัให้สถาบนัอุดมศึกษาได้เลือกน าไปปรบัใช้และพฒันาระบบการ
ประกนั คุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถาบนั   โดยยึดหลกัเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายในท่ี
คณะและสถาบนัต้องการให้คณะและสถาบนัพฒันาตามศกัยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบนั ซ่ึง
เป็นการประเมินความเข้มแขง็ทางวิชาการ  และให้จดัส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมิน
คณุภาพภายในผา่นระบบฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพ (CHE QA Online)  
 5. สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัท าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในได้โดยอิสระทัง้ใน
ระดบัหลกัสูตร คณะวชิา และสถาบนั และมกีารด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานของ 
สกอ. ทัง้นี้ ทุกระบบต้องไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ .)  และใหม้กีารจดัส่งผล
การประเมนิพรอ้มขอ้มลูพืน้ฐานใหก้บั สกอ. เพื่อเผยแพรต่่อสาธารณะ 
  ตวัอย่างการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรทีเ่ทยีบเคยีงได ้เช่น ผลการประเมนิหลกัสูตรของ 
AUN QA  ผลการประเมนิหลกัสูตรวชิาชพีที่ได้รบัการรบัรองจากองค์การวชิาชพีระดบันานาชาติ เช่น 
AACSB (ส าหรบัหลกัสูตรทางด้านบรหิารธุรกิจ) ABET (ส าหรบัหลกัสูตรทางด้านวศิวกรรมศาสตร์) และ
หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการตรวจประเมนิเป็นประจ าและผ่านการรบัรองโดยสภาวชิาชพี    

บทท่ี  3 
ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสตูร คณะ และสถาบนั 
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 ตวัอยา่งการประกนัคุณภาพระดบัคณะวชิาทีเ่ทยีบเคยีงได ้เช่น ระบบ EdPEX และมกีารตรวจ
ประเมนิดว้ยคณะกรรมการที ่สกอ. แต่งตัง้และมผีลการประเมนิป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด  
 ตวัอย่างการประกนัคุณภาพระดบัสถาบนัทีเ่ทยีบเคยีงได ้เช่น ระบบ EdPEX และมกีารตรวจ
ประเมนิด้วยคณะกรรมการที่ สกอ. แต่งตัง้และมผีลการประเมนิป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด การจดัอนัดบั
มหาวทิยาลยัจาก Quacquarelli Symonds (QS) หรอื Times Higher Education (THE) หรอื Academic 
Ranking of World Universities  โดย Shanghai Jiao Tong University ในระดบัไมต่ ่ากว่าเกณฑท์ีก่ าหนด    
 
2. แนวทางในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 

2.1 หลกัการการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพและตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดบัอุดมศกึษา มหีลกัการส าคญัดงันี้  

1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการซึ่ง 
สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  
 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่ง
ไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 -  ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความ
มีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินคว าม
เข้มแข็งทางวิชาการ  
 4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ตนเอง  
 5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้
เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
 6) ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2(พ.ศ.2551 -2565) และแผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศกึษา เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและมาตรฐาน
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้สอดคล้องใปในทศิทางเดยีวกบัตวับ่งชี้การประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
ภายใตห้ลกัการส าคญัคอื ไมใ่หเ้ป็นภาระซ ้าซอ้นในการปฏบิตังิานแก่สถาบนัอุดมศกึษา 
 2.2  แนวทางในการปรบัปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพดงันี้ 
  - สกอ. ได้น าผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องมาก าหนดเป็นองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยพิจารณาก าหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
คุณภาพการประกันคุณภาพได้อย่างเหมาะสม สามารถจ าแนกความแตกต่างของระดับคุณภาพการด าเนินงานและมี
ความเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง  
 - ก าหนดกรอบของเกณฑ์การประเมินแบบกว้างๆ ให้อิสระในการออกแบบกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และจะเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้นๆ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer Review) 
 - ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง 
โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถขอเทียบเคียงระบบประกันคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. โดยให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับรอง 
 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใดที่ สกอ. ให้การรับรองว่าเทียบเคียงกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สกอ. พัฒนาแล้ว สกอ.ขอให้จัดส่งเพียงข้อมูลพ้ืนฐานและรายงานผลการ
ด าเนินการตามระบบดังกล่าวให้ทราบ 
 

3. องคป์ระกอบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
 การพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา ระดบัคณะและสถาบนั 
พฒันาขึน้เพื่อการด าเนินการประกนัคุณภาพการจดัการศกึษาตามพนัธกจิหลกั 4 ประการของการอุดมศกึษา
และการบรหิารจดัการ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2553 ซึง่จะประกอบดว้ย 
 การผลติบณัฑติ 
 การวจิยั 
 การบรกิารวชิาการ 
 การท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
 และเพิม่เตมิองคป์ระกอบอื่นๆ ทีส่ าคญัและจ าเป็น 
 

4. ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 
 ระดบัหลกัสูตร เป็นการประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบัหลกัสูตรว่าได้ด าเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้พิจารณา
องคป์ระกอบดา้นคุณภาพบณัฑติ ผูเ้รยีน ผูส้อน หลกัสตูรการเรยีนการสอนและการประเมนิ สิง่สนับสนุนการ
เรยีนรู ้และการบรหิารจดัการ เพื่อใหส้ามารถผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ  
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 ระดบัคณะวิชา  เป็นการประกนัคุณภาพการด าเนินการของคณะวิชาเพื่อสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอนของแต่ละหลกัสูตรทีค่ณะดูแลพจิารณาเฉพาะองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยครอบคลุมดา้นกจิกรรม
นกัศกึษา การใหบ้รกิารทางวชิาการ การวจิยั การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม และการประกนัคุณภาพ 
 ระดบัสถาบนั เป็นการประกนัคุณภาพในระดบัสถาบนั  โดยพจิารณาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
สถาบนั  ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา   

  ดา้นกายภาพ 
  ดา้นวชิาการ 
  ดา้นการเงนิ 
  ดา้นการบรหิารจดัการ 

(2) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั 

  ดา้นการผลติบณัฑติ 
  ดา้นการวจิยั 
  ดา้นการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
  ดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
  ตวับ่งชีท้ีพ่ฒันาขึน้เป็นตวับ่งชีท้ีป่ระเมนิการด าเนินการของสถาบนัเพื่อสนับสนุนการจดัการ
เรยีนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกจิของสถาบนั และรวมถงึการประกนั
คุณภาพการศกึษาในภาพรวม 
  ทัง้นี้ ในการพฒันาตวับ่งชี้ในแต่ละระดบัต้องพฒันาไปพรอ้มกนั และหากเป็นตวับ่งชีท้ี่เป็น
กระบวนการ จะต้องมกีารประเมินผลลพัธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย 
(process performance) 
 

4. ระบบท่ีเทียบเคียงได้กบัระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
  สถาบนัอดุมศกึษาสามารถจดัท าระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในได้โดยอิสระทัง้ใน
ระดบัหลกัสตูร คณะวิชา และสถาบนั และมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกบัมาตรฐานของ สกอ. 
ทัง้นี ้ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ .)  และให้มีการจัดส่งผลการ
ประเมินพร้อมข้อมลูพืน้ฐานให้กบั สกอ. เพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณะ 

   ตวัอยา่งการประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรท่ีเทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลกัสตูรของ 
AUN QA  ผลการประเมินหลกัสตูรวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดบันานาชาติ เช่น AACSB 
(ส าหรับหลกัสตูรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลกัสตูรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลกัสตูรท่ีได้รับ
การตรวจประเมินเป็นประจ าและผา่นการรับรองโดยสภาวิชาชีพ    

  ตวัอย่างการประกันคุณภาพระดบัคณะวิชาท่ีเทียบเคียงได้ เช่น ระบบ EdPEX และมีการ
ตรวจประเมินด้วยคณะกรรมการท่ี สกอ. แตง่ตัง้และมีผลการประเมินป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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  ตวัอยา่งการประกนัคณุภาพระดบัสถาบนัท่ีเทียบเคียงได้ เช่น ระบบ EdPEX และมีการตรวจ
ประเมินด้วยคณะกรรมการท่ี สกอ. แต่งตัง้และมีผลการประเมินป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด การจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัจาก Quacquarelli Symonds (QS) หรือ Times Higher Education (THE) หรือ Academic 
Ranking of World Universities  โดย Shanghai Jiao Tong University ในระดบัไมต่ ่ากวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด    
 

5. นิยามศพัทท่ี์ใช้ในตวับ่งช้ี 
อาจารยป์ระจ า หมายถงึ บุคลากรในสถาบนัอุดมศกึษาที่มหีน้าที่หลกัทางด้านการสอนและการวจิยั และ
ปฏิบตัิหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รบัผิดชอบในหลกัสูตรที่เปิดสอน (มใิช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง แนวทางการบรกิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ .ศ. 
2548)  
ส าหรบัอาจารยท์ี่สถาบนัจ้างเข้ามาเป็นอาจารยป์ระจ าด้วยเงนิรายได้หน่วยงานจะต้องมสีญัญาจา้งที่มกีาร
ระบุระยะเวลาการจา้งอย่างชดัเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดอืน ในสญัญาจา้งจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชดัเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบรกิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 

การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ใหน้บัระยะเวลาการท างานดงันี้ 
9-12 เดอืน    คดิเป็น 1 คน 
6 เดอืนขึน้ไปแต่ไมถ่งึ 9 เดอืน  คดิเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดอืน    ไมส่ามารถน ามานับได ้  

 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  หมายถงึ อาจารยป์ระจ าเตม็เวลาที่มภีาระหน้าทีใ่นการบรหิารหลกัสูตรและการ
เรยีนการสอน โดยวางแผน ตดิตาม ทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร และประจ าหลกัสูตรนัน้ตลอดระยะเวลา
ที่จดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ มคีุณวุฒติรงหรอืสมัพนัธ์กับสาขาวชิาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็น
อาจารยป์ระจ าเกนิกว่า 1 หลกัสูตรในเวลาเดยีวกนัไม่ได้  ยกเว้นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท
และเอกในสาขาวชิาเดยีวกนัได้ หรอืเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในหลกัสูตรพหุวทิยาการไดอ้กี 1 หลกัสูตร
โดยต้องเป็นหลกัสูตรที่ตรงหรอืสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (กกอ.ในการประชุมครัง้ที่ 2/2549 
วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2549) 
 หากมกีารเปลีย่นแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ขอให้เสนอด าเนินการปรบัปรุงเลก็น้อย โดยน าเสนอ
ต่อสภาสถาบนัเพื่อพจิารณาอนุมตัหิรอืใหค้วามเหน็ชอบ และเสนอใหส้กอ.รบัทราบตามแบบฟอรม์ สมอ.08 
ภายใน 30 วนั 
 

สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั  หมายถึง มคีุณวุฒหิรอืต าแหน่งทางวชิาการที่สมัพนัธ์กบัศาสตรท์ี่เปิดสอนมใิช่
สมัพนัธก์บัรายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสูตร เช่น เป็นศาสตรใ์นกลุ่มสาขาวชิา (Field of Education) เดยีวกนั
ตาม ISCED 2013  (กกอ. ในการประชุมครัง้ที ่12/2554 เมื่อ 17 พฤศจกิายน 2554 หนังสอืเวยีนที ่ศธ 0506(2)/
ว506 ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2554) 
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ประสบการณ์ด้านการท าวิจยั  หมายถงึ มผีลงานวจิยัตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ ซึง่เป็นที่
ยอมรบัในศาสตรน์ัน้ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวจิยัในสาขาทีเ่ปิดสอน เป็นผลงานวจิยัที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศกึษาเพื่อรบัปรญิญาของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร และเป็นผลงานวจิยัตพีมิพใ์นรอบหา้ปีทีผ่่านมา โดยให้
รายงานผลงานวจิยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลกัสูตร ทัง้นี้ การรายงานผลงานวจิยัที่
ตพีมิพ์ให้รายงานในลกัษณะของการเขยีนบรรณานุกรม หรอืการเขยีนเอกสารอ้างองิทางวชิาการ กล่าวคอื 
ระบุชื่อเจา้ของผลงาน ชื่อผลงาน ปีทีพ่มิพแ์ละแหล่งตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน   
(กกอ.ในการประชุมครัง้ที ่12/2554 เมือ่ 17 พฤศจกิายน 2554 หนงัสอืเวยีนที ่ศธ 0506(2)/ว506 ลงวนัที ่22 
ธนัวาคม 2554) (ใหน้บัรวมผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นปีการศกึษาทีป่ระเมนิ) 
 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวชิา หลายศาสตรห์รอืหลายอนุศาสตร ์มาผสมผสานใชใ้นการวเิคราะห ์วจิยัและสงัเคราะหข์ึน้เป็น
องคค์วามรูใ้หม ่และพฒันาเป็นศาสตรใ์หมข่ึน้ 
 

หลกัสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง วธิีการที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรอืหลายอนุ
ศาสตรท์ีเ่ขา้มาใช้ในการเรยีนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห ์วจิยั จนกระทัง่ผูเ้รยีนสามารถพฒันา
ความรู ้องคค์วามรูเ้ป็นศาสตรใ์หมข่ึน้หรอืเกดิอนุศาสตรใ์หมข่ึน้  
• ตวัอย่างหลกัสูตรทีเ่ป็นพหุวทิยาการ เช่น วศิวกรรมชวีการแพทย ์(วศิวกรรมศาสตร+์แพทยศ์าสตร)์ 

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วทิยาศาสตร-์เคม)ี 

• ตวัอยา่งหลกัสตูรทีไ่มใ่ช่พหุวทิยาการ เช่น คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ การศกึษาเพื่อการพฒันา 
(ทีม่า : คณะอนุกรรมการปรบัปรงุเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา ในการประชุมครัง้ที ่7/2549 เมื่อ
วนัที ่18 ตุลาคม 2549) 
 

การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจยัในที่ประชุม
วชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ 
(Proceedings)ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานหรือคณะกรรมการจดัประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารยห์รอืผู้ทรงคุณวุฒริะดบัปริญญาเอกหรอืผู้ทรงคุณวุฒทิีม่ผีลงานเป็นที่ยอมรบัในสาขาวชิานัน้ๆ
นอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งน้อยรอ้ยละ 25  และตอ้งมผีลงานจากสถาบนัภายนอกอยา่งน้อยรอ้ยละ 25 
 

การเผยแพร่ผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจยัในที่
ประชุมวชิาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการ (Proceedings) ระดบันานาชาตทิีม่กีองบรรณาธกิารจดัท ารายงานหรอืคณะกรรมการจดัประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารยห์รอืผู้ทรงคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกหรอืผู้ทรงคุณวุฒทิี่มผีลงานเป็นที่ยอมรบัใน
สาขาวชิานัน้ ๆ จากต่างประเทศอยา่งน้อยรอ้ยละ 25 
** บทความในการประชุมวชิาการทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  ต้องเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) และไดร้บัการ
ตอบรบัและตพีมิพแ์ลว้ การตพีมิพต์อ้งเป็นฉบบัสมบรูณ์ซึง่สามารถอยูใ่นรปูแบบเอกสารหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ 
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งานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวจิยัที่ได้รบัการ
ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มลู Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรอืวารสารวชิาการระดบัชาตติามประกาศของ กกอ. 
 

งานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวจิยัทีไ่ดร้บั
การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอ้มลูสากลได้แก่ฐานขอ้มลูการจดัอนัดบัวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรอืฐานขอ้มลู ISI Web of Science (Science 
CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรอื
ฐานขอ้มลู Scopusหรอืวารสารวชิาการระดบันานาชาตติามประกาศของ กกอ. 
 

งานสร้างสรรค ์หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม  โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมแีนวทางการทดลองหรอืการ
พฒันาจากแนวคดิสรา้งสรรคเ์ดมิเพื่อเป็นต้นแบบหรอืความสามารถในการบุกเบกิศาสตรอ์นัก่อใหเ้กดิคุณค่า
ทางสุนทรยีแ์ละคุณประโยชน์ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงวชิาชพีตามการจดักลุ่มศลิปะของอาเซยีน งานสรา้งสรรค์
ทางศลิปะ ไดแ้ก่     (1) ทศันศลิป์ (Visual Art) ประกอบดว้ย ผลงานดา้นจติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปตัยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย   ดุรยิางคศลิป์ นาฏยศิลป์ รวมทัง้การแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศลิป์ (Literature) ซึง่ประกอบดว้ยบทประพนัธแ์ละกวนีิพนธร์ปูแบบต่างๆ  
 

หน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติ  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกสถาบนัระดบักรมหรอืเทยีบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดบัจงัหวดั) หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ารมหาชน หรอืบรษิทัมหาชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืองคก์รกลางระดบัชาตทิัง้ภาครฐัและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ สภาวชิาชพี) 
 

อาเซียน  หมายถงึ  สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) ม ี10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรไูน กมัพชูา อนิโดนีเซยี สปป.ลาว มาเลเซยี พม่า ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ไทย 
และเวยีดนาม 
 

การเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถงึ โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศอื่น 
 

การเผยแพร่ในระดบัภมิูภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซยีน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรบัทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซยีน) 
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กรอบระบบประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร 
 

องคป์ระกอบใน 
การประกนัคณุภาพ
หลกัสตูร 

KPI ประเดน็พิจารณา 

1. คุณภาพบณัฑติ 1. คุณภาพบณัฑติตามกรอบ TQF  ผลประเมนิคุณภาพบณัฑติตามกรอบ TQF  (โดย
องคก์รวชิาชพี, exit exam, ผูใ้ชบ้ณัฑติ, ฯลฯ) 

 2. การไดง้านท าหรอืผลงานวจิยัของ
ผูส้ าเรจ็บณัฑติศกึษา 

ปรญิญาตร ี บณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอื 
ประกอบอาชพีอสิระ  
บณัฑติศกึษา ผลงานของนักศกึษาปรญิญาโท/เอก 
ทีต่พีมิพแ์ละหรอืเผยแพร่ 

2. นกัศกึษา 3. การรบันกัศกึษา  ระบบการรบันกัศกึษาและการเสรมิความพรอ้มทางการ
เรยีนในระดบัอุดมศกึษา 

4. การส่งเสรมิและพฒันานักศกึษา การควบคุมการดแูลการใหค้ าปรกึษาวชิาการแก่
นกัศกึษา  
บณัฑติศกึษา การควบคุมระบบการดแูลการให้
ค าปรกึษาวทิยานิพนธ ์ 
กจิกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21   

5. ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีน  อตัราการคงอยูข่องนกัศกึษาในหลกัสตูร   
อตัราการส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร   
ความพงึพอใจต่อหลกัสตูร  

3. อาจารย ์ 6. การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ ระบบการรบัอาจารยใ์หม่ 
ระบบการบรหิารอาจารย ์ 
ระบบการส่งเสรมิและพฒันาอาจารย ์

7. คุณภาพอาจารย ์ รอ้ยละอาจารยท์ีม่วีุฒปิรญิญาเอก 
รอ้ยละอาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ 
ผลงานตพีมิพข์องอาจารย ์และ  
ปรญิญาเอก  ผลงานไดร้บัการอา้งองิ 

8. ผลทีเ่กดิกบัอาจารย ์ อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์   
ความพงึพอใจของอาจารยต่์อการบรหิารจดัการ
หลกัสตูร 

4. หลกัสตูร การเรยีน
การสอน การประเมนิ
และสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้

 

9.สาระของรายวชิาในหลกัสูตร การก ากบัคุณภาพของสาระรายวชิาในหลกัสตูร และ
บณัฑติศกึษา   การควบคุมมาตรฐานหวัขอ้
วทิยานิพนธ/์สาระนิพนธ ์

10. กระบวนการเรยีนการสอนและ
การวางระบบผูส้อน 

 

การก ากบัระบบการจดัผูส้อน 
การก ากบักระบวนการจดัการเรยีนการสอนระดบั
ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 
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องคป์ระกอบใน 
การประกนัคณุภาพ
หลกัสตูร 

KPI ประเดน็พิจารณา 

11. การประเมนิผูเ้รยีน ระบบการประเมนิผูเ้รยีน  
บณัฑติศกึษา  ระบบการประเมนิวทิยานิพนธ/์สาร
นิพนธ ์ 

12. สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ความเหมาะสมและเพยีงพอของสิง่สนบัสนุนทาง
กายภาพและทรพัยากรการเรยีนรู ้
ความพงึพอใจของอาจารยแ์ละนกัศกึษาต่อสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู ้

 13. ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(ขอ้ 6-12 ) 

4 การควบคุมก ากบั
มาตรฐาน 

14. การบรหิารจดัการหลกัสูตรตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนด
โดย สกอ. (เกณฑ ์12 ขอ้) 

ผลการบรหิารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ ์        
มาตรฐานหลกัสตูร(เกณฑ ์12 ขอ้) 
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องคป์ระกอบท่ี 1  คณุภาพบณัฑิต 
 พนัธกิจที่ส าคญัที่สุดของสถาบนัอุดมศึกษาคอื การผลติบณัฑติ หรอืการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิต
ระดบัอุดมศกึษาจะต้องเป็นผู้มคีวามรู ้มคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวามสุขทัง้ทางร่างกายและจติใจ มคีวาม
ส านึกและความรบัผิดชอบในฐานะพลเมอืงและพลโลก มคีุณลกัษณะตามเอกลกัษณ์และอัตลกัษณ์ของ
สถาบนัอุดมศกึษา  
 สกอ. ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานในการก ากบัและส่งเสรมิการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศกึษา 
ได้จดัท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการผลติบณัฑติ เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิเพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจดัการศกึษาทีผ่ลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ซึง่เป็น
การประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รบัคุณวุฒแิต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทัง้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ ไดเ้ชื่อมัน่ถงึคุณภาพของบณัฑติทีผ่ลติออกมาเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นผลลพัธก์ารเรยีนรูใ้น
แต่ละหลกัสตูร 
 คุณภาพบณัฑติในแต่ละหลกัสูตรจะสะทอ้นไปทีคุ่ณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ  โดยพจิารณาจากผลลพัธ์การเรยีนรู้ การมงีานท า และคุณภาพผลงานวจิยัและ
นกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในปีการศกึษานัน้ๆ  คุณภาพบณัฑติจะพจิารณาไดจ้ากตวั
บ่งชีด้งัต่อไปนี้ 
 
ระดบัปริญญาตรี 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 1.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 ตวับ่งชีท้ี ่ 1.2  รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
ระดบับณัฑิตศึกษา 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 1.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
  ตวับ่งชีท้ี ่ 1.2  ผลงานของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญาโททีไ่ดร้บั 
            การตพีมิพแ์ละหรอืเผยแพร่ 
  ตวับ่งชีท้ี ่ 1.2  ผลงานของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญาเอกทีไ่ดร้บั 
            การตพีมิพแ์ละหรอืเผยแพร่ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1     คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ   
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี : กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF) ไดม้กีารก าหนดคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามทีห่ลกัสูตรก าหนดไวใ้น 
มคอ.2 ซึง่ครอบคลุมผลการเรยีนรูอ้ย่างน้อย 5 ดา้นคอื 1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้ 3) ดา้น
ทกัษะทางปญัญา 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบและ 5) ดา้นทกัษะการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศตวับ่งชี้นี้จะเป็นการประเมนิคุณภาพของผล
การเรยีนรูจ้ากบณัฑติในมุมมองของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : ใชค้่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติ  (คะแนนเตม็ 5) 
 
 
สตูรค านวณ 
 
ข้อมลูประกอบ 
  จ านวนบณัฑติที่รบัการประเมนิจากผู้ใช้บณัฑติจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวน
บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ 
        จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.2   : ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
    ภายใน 1 ปี 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ   
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  หลกัสูตรทุกหลกัสูตรมวีตัถุประสงค์ของการผลติบณัฑติอย่างชดัเจน และ
วตัถุประสงค์หนึ่งที่ประกอบไปด้วย ความรู ้ความเชี่ยวชาญและทกัษะการประกอบอาชพี ตวับ่งชี้นี้จะช่วย
สะทอ้นการบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

บณัฑติปรญิญาตรทีีส่ าเรจ็ศกึษาในหลกัสูตรภาคปกตภิาคพเิศษและภาคนอกเวลาในสาขา
นัน้ๆทีไ่ดง้านท าหรอืมกีจิการของตนเองทีม่รีายไดป้ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวนัทีส่ าเรจ็การศกึษา
เมื่อเทยีบกบับณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานัน้การนับการมงีานท านับกรณีการท างานสุจรติทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การนับจ านวนผู้มงีานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนในภาคพิเศษหรอืภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ ยนงานใหม่หลงัส าเร็จ
การศกึษาเท่านัน้ 
 
เกณฑก์ารประเมิน  :   โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 100 
 
สตูรการค านวณ 
 

1. ค านวณรอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ตามสตูร 
 
 
 
 
การค านวณค่ารอ้ยละน้ีไมน่ าบณัฑติทีป่ระสงคจ์ะศกึษาต่อ รบัการเกณฑท์หาร และการบรรพชามาพจิารณา 
 
  2.  แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนทีไ่ด ้  =     
 
 
หมายเหตุ :  จ านวนบณัฑติที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของจ านวนบณัฑติที่ส าเรจ็
การศกึษา 
 

คา่รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
                                            100 

X 5 

      จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี 
                         จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด 

X 100 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.2  : ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบั 
    การตีพิมพแ์ละหรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ   
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การศกึษาในระดบัปรญิญาโทจะตอ้งมกีารคน้ควา้ คดิอย่างเป็นระบบ วจิยั
เพื่อหาค าตอบทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ผูส้ าเรจ็การศกึษาจะตอ้งประมวลความรูเ้พื่อจดัท าผลงานทีแ่สดงถงึ
ความสามารถในการใชค้วามรูอ้ย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพรใ่หเ้ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตวับ่งชีน้ี้
จะเป็นการประเมนิคุณภาพของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท 
 
เกณฑก์ารประเมิน  :    
โดยการแปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ต่อผูส้ าเรจ็การศกึษาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 
 
สตูรการค านวณ 
1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่อผูส้ าเรจ็การศกึษา  
  
รอ้ยละของผลงาน = 
 
 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
 คะแนนทีไ่ด ้=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
                  จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด 

X 100 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษา 
                                         40 

X 5 
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานท่ีตีพิมพด์งัน้ี 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพการเผยแพร่ 

0.20 บทความฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
0.40 บทความฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดบัชาต ิ
0.60 - บทความฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่นประกาศของ กกอ. แต่สภาบนั
น าเสนอสภาเพื่ออนุมตั ิ(ดูจากขอ้ยกเวน้ในประกาศของ กกอ. เรือ่งวารสาร
งานวจิยั ทีต่อ้งใหส้ภาอนุมตัวิารสารเหล่านี้) 

- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 
0.80 บทความฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 

1.00 - บทความฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  
(ดภูาคผนวก) 

- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร 
 ก าหนดระดบัคณุภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่มีดงัน้ี 
 

ค่าน ้าหนัก ก าหนดระดบัคณุภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่* 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มกีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

online 
0.40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั 
0.60 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ

 

*  ผลงานสรา้งสรรคท์ุกชิน้ตอ้งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่อีงคป์ระกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัรว่มพจิารณาดว้ย 
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หมายเหตุ 

 การเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หมายถงึ การเผยแพรใ่นลกัษณะของรายงาน

สบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ วารสารวชิาการ หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการในระดบัมหาวทิยาลยั หรอื

ระดบัคณะ และตอ้งเป็นผลงานทีผ่่านการกลัน่กรอง (Peer review) โดยมบีุคคลภายนอกสถาบนัรว่ม

เป็นกรรมการพจิารณาดว้ย 

 การส่งบทความเพื่อพจิารณาคดัเลอืกใหน้ าเสนอในการประชุมวชิาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมือ่ไดร้บัการตอบรบัและตพีมิพแ์ลว้ การตพีมิพต์อ้งตพีมิพเ์ป็นฉบบัสมบรูณ์ซึง่สามารถ

อยูใ่นรปูแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ 

 ผลงานวจิยัทีม่ชีื่อนกัศกึษาและอาจารยร์ว่มกนัและนับในตวับ่งชีน้ี้แลว้ จะไมส่ามารถน าไปนบัในตวั

บ่งชีผ้ลงาน 

           ทางวชิาการอาจารย ์ 
 ผลงานของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาใหน้บัผลงานทุกชิน้ทีม่กีารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นปีการ

ประเมนินัน้ๆ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.2    : ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบั 
    การตีพิมพแ์ละหรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ   
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกเป็นการศกึษาในระดบัสงูจะตอ้งมกีารคน้ควา้ 
คดิอย่างเป็นระบบ วจิยัเพื่อหาประเดน็ความรูใ้หม่ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื เป็นประโยชน์ ผูส้ าเรจ็การศกึษาจะตอ้ง
ประมวลความรูเ้พื่อจดัท าผลงานทีแ่สดงถงึความสามารถในการใชค้วามรูอ้ย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่
ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตวับ่งชีน้ี้จะเป็นการประเมนิคุณภาพของผลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบั
ปรญิญาเอก 
 
เกณฑก์ารประเมิน  :    
โดยการแปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตพีมิพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเรจ็การศกึษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
 
สตูรการค านวณ 
 
1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่อผูส้ าเรจ็การศกึษา  
 
รอ้ยละของผลงาน =  
 
 
 2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
คะแนนทีไ่ด ้= 
 
 

ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานท่ีตีพิมพด์งัน้ี 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 
0.20 บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.40 บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ)  
หรอืในวารสารวชิาการทีไ่ม่อยูใ่นประกาศของ กกอ. แต่สภาบนัน าเสนอสภาเพื่ออนุมตั ิ(ดจูาก
ขอ้ยกเวน้ในประกาศของ กกอ. เรือ่งวารสารงานวจิยั ทีต่อ้งใหส้ภาอนุมตัวิารสารเหล่านี้) 
- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
                                                           80 

X 5 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
                          จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด X 100 
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ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 
0.60 บทความวจิยัมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI (กลุ่มที ่2 ) 
0.80 บทความวจิยัทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัใน

ระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ
การอุดมศกึษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI (กลุ่มที ่1 ) 

1.00 บทความวจิยัทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 (ดภูาคผนวก)  
- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร 

 

การส่งบทความเพื่อพจิารณาคดัเลอืกใหน้ าเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รบัการตอบรบัและตีพมิพ์แล้ว การตพีมิพ์ต้องตพีมิพ์เป็นฉบบัสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
 

ค่าน ้าหนัก ก าหนดระดบัคณุภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่* 
0.20 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์online 
0.40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั 
0.60 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
*  ผลงานสรา้งสรรคท์ุกชิน้ตอ้งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่อีงคป์ระกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัรว่มพจิารณาดว้ย 
หมายเหตุ:  
 1.  ผลงานวจิยัทีม่ชีื่อนกัศกึษาและอาจารยร์ว่มกนัและนับในตวับ่งชีน้ี้แลว้ จะไม่สามารถน าไปนบัในตวั
บ่งชีผ้ลงานทางวชิาการของอาจารย ์ 
 2.  ผลงานของนกัศกึษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาใหน้บัผลงานทุกชิน้ทีม่กีารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นปีการ
ประเมนินัน้ๆ 
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องคป์ระกอบท่ี 2   นักศึกษา 
ความส าเร็จของการจดัการศึกษาขึ้นอยู่กับปจัจยัส าคัญ คือ นักศึกษา  ระบบประกันคุณภาพ

นักศึกษา ต้องให้ความส าคญักบัการรบัหรอืคดัเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลกัสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบที่
สามารถคดัเลอืกนกัศกึษาทีม่คีุณสมบตัแิละความพรอ้มในการเรยีนในหลกัสูตรจนส าเรจ็การศกึษา  และการ
ส่งเสรมิพฒันานักศึกษาให้มคีวามพร้อมทางการเรยีน และมกีิจกรรมการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
นกัศกึษามคีวามรูค้วามสามารถตามหลกัสูตร มทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และส าหรบัหลกัสูตรระดบั
บณัฑติศกึษามทีกัษะการวจิยัทีส่ามารถสรา้งองคค์วามรูเ้ป็น 
 ทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาหลกั 
(core subjects)  ทกัษะชวีติและอาชพี (life and career skills) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม  (learning 
and innovation skills) และทกัษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี(information, media, and technology 
skills) ทกัษะส าคญัทีค่นส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมาก คอื กลุ่มทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ไดแ้ก่ (1) การ
คดิเชงิวพิากษ์และการแก้ปญัหา (critical thinking and problem solving) )  (2) นวตักรรมและการ
สรา้งสรรค์ (creativity and innovation)  (3) การสื่อสารและความร่วมมอืกนั (communication and 
collaborative) กลุ่มทกัษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี( information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรูส้ารสนเทศ (information literacy) การรูส้ ื่อ (media literacy) และ การรู ้ICT (ICT 
literacy) และกลุ่มทกัษะชวีติและอาชพี (life and career skills) ประกอบดว้ยความสามารถในการปรบัตวั
และยดืหยุ่น (flexibility and adaptability) ความคดิรเิริม่และการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (initiative and self-
direction) ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและขา้มวฒันธรรม (social & cross-cultural interaction) ความรบัผดิชอบ
และความสามารถผลติผลงาน (productivity and accountability) ความเป็นผู้น าและรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(leadership and responsibility 
 การประกนัคุณภาพหลกัสตูรในองคป์ระกอบดา้นนกัศกึษา  เริม่ด าเนินการตัง้แต่ระบบการรบั
นกัศกึษา การส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษา  และผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้กบันกัศกึษาภายใต้กระบวนการด าเนินการ
ดงักล่าว จะพจิารณาไดจ้ากตวับ่งชีด้งัต่อไปนี้ 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 2.1  ระบบการรบันกัศกึษา 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 2.2  การส่งเสรมิและพฒันานกัศกึษา 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 2.3  ผลลพัธท์ีเ่กดิกบันกัศกึษา 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.1    : ระบบการรบันักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  คุณสมบัติของนักศึกษาที่ร ับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปจัจัยพื้นฐานของ
ความส าเรจ็ แต่ละหลกัสูตรจะมแีนวคดิปรชัญาในการออกแบบหลกัสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารก าหนดคุณสมบตัิ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกบัลกัษณะธรรมชาติของหลกัสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคดัเลอืกต้องมี
ความโปร่งใส ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัคุณสมบตัขิองนักศกึษาทีก่ าหนดในหลกัสูตร มเีครื่องมอืทีใ่ช้ในการ
คดัเลอืก ขอ้มลู หรอืวธิกีารคดันักศกึษาใหไ้ดน้ักศกึษาทีม่คีวามพรอ้มทางปญัญา สุขภาพกายและจติ ความ
มุง่มัน่ทีจ่ะเรยีน และมเีวลาเรยีนเพยีงพอ เพื่อใหส้ามารถส าเรจ็การศกึษาไดต้ามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด 
 

เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้
 ส่ิงท่ีพึงประสงค ์

I ระบบการรบันักศึกษา 
1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรบันกัศกึษาค านึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอ้มของ

อาจารยป์ระจ าทีม่อียู ่(ควบคุมอตัราส่วนอาจารยต่์อนกัศกึษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ)์ 
2 เกณฑก์ารรบันกัศกึษาทีป่ระกาศรบัสะทอ้นคุณภาพของปจัจยัป้อน (นกัศกึษา) ทีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรที่

ใหบ้รกิาร และสอดคลอ้งกบัระดบัของหลกัสตูร ประเภทหลกัสตูร ปรชัญาวสิยัทศัน์ของสถาบนัและ
หลกัสตูร ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดในหลกัสตูร(เช่น GPA,  ความรูพ้ืน้ฐานในสาขา, ภาษาต่างประเทศ,  
คุณสมบตัเิฉพาะอื่น ฯลฯ)  

3 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืกนักศกึษา กระบวนการรบันกัศกึษา และเครือ่งมอืหรอืขอ้มลูทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกมี
ความเหมาะสม เชื่อถอืได ้โปรง่ใส เปิดเผย และเป็นธรรมกบันกัศกึษาทีส่มคัรเขา้เรยีน  

4 นกัศกึษาทีร่บัเขา้เรยีนในหลกัสูตรตอ้งมคีุณสมบตัแิละศกัยภาพในการเรยีนจนส าเรจ็การศกึษาตาม
ระยะเวลาทีห่ลกัสตูร  มคีุณสมบตัขิ ัน้ต้นทัง้ความรูพ้ืน้ฐานหรอืประสบการณ์ทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนใน
หลกัสตูร  ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน  มคีวามพรอ้มดา้นสุขภาพกายและจติ มเีวลาเรยีนเพยีงพอ 

5 ในกรณทีีน่กัศกึษามคีุณสมบตัไิมค่รบถว้นตามเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศรบั และมกีารรบัเขา้ศกึษาแบบมี
เงือ่นไข นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทางการเรยีนหรอืไดร้บัการพฒันาจนมคีุณสมบตัิ
ครบผ่านเกณฑข์ัน้ต ่า เพื่อใหส้ามารถเรยีนในหลกัสตูรไดจ้นส าเรจ็การศกึษา 

 หลกัสตูรบณัฑิตศึกษา  
6 การก าหนดคุณสมบตัใินการรบัเขา้ของผูส้มคัรในหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาตอ้งสงูกว่าคุณสมบตัขิองการ

รบัเขา้ศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีโดยเฉพาะความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ และคุณสมบตัิ
พืน้ฐานทีน่ าไปสู่การพฒันาศกัยภาพการวจิยั  

7 กระบวนการคดัเลอืกมคีวามเขม้งวดเพื่อใหไ้ดน้กัศกึษาทีม่ศีกัยภาพในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (พจิารณาจาก
อตัราส่วนนกัศกึษาทีร่บัเขา้ต่อผูส้มคัร) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2    : การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ในช่วงปีแรกของการศกึษา ตอ้งมกีลไกในการพฒันาความรูพ้ืน้ฐานหรอืการ
เตรยีมความพรอ้มทางการเรยีนแก่นักศกึษา เพื่อใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรูร้ะดบัอุดมศกึษาไดอ้ย่างมี
ความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย  ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถในรปูแบบต่าง ๆ ทัง้กจิกรรมในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน  มกีจิกรรมเสรมิสรา้งความเป็น
พลเมอืงดทีี่มจีติส านึกสาธารณะ  มกีารวางระบบการดูแลใหค้ าปรกึษาจากอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ (ระดบั
ปรญิญาตร ีโท เอก) ระบบการป้องกนัหรอืการบรหิารจดัการความเสีย่งของนักศกึษา เพื่อใหส้ามารถส าเรจ็
การศกึษาไดต้ามระยะเวลาทีห่ลกัสูตรก าหนด รวมทัง้การส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานวชิาการของนักศกึษา 
การสรา้งโอกาสการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาใหไ้ดม้าตรฐานสากล  
 

เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 

 
 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้
 ส่ิงท่ีพึงประสงค ์

II การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
 ก. การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
 อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการมเีวลาใหก้ารดแูลนกัศกึษา (ผลประเมนิจากนกัศกึษา) 
 อาจารยท์ีป่รกึษาช่วยแก้ปญัหาเมือ่นกัศกึษามปีญัหาทางการเรยีนหรอืปญัหาทีก่ระทบการเรยีน 
 การแนะน าการลงทะเบยีนเรยีนโดยค านึงถงึความตอ้งการ/ความสนใจ/และศกัยภาพของนกัศกึษา 
 การจดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อการรูจ้กันกัศกึษา การแลกเปลีย่นขอ้มลูนกัศกึษาในกลุ่มผูส้อนเพื่อการพฒันา

นกัศกึษา (ผลการเรยีน  ลกัษณะนกัศกึษา  
จดุแขง็จดุอ่อน เพื่อใหรู้จ้กันักศกึษา) 

 การใหค้วามช่วยเหลอืนกัศกึษาทีม่ปีญัหาทางการเรยีนหรอืตอ้งการความช่วยเหลอื 
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 ส่ิงท่ีพึงประสงค ์
 การก าหนดเวลาในการใหค้ าปรกึษาการเรยีนในวชิา/การท าวทิยานิพนธท์ีเ่พยีงพอ (เช่น การก าหนด office 

hours  หรอืการจดัสรรเวลาท างานของอาจารยท์ีป่รกึษา  ฯลฯ) 
 การจดัการความเสีย่งดา้นนักศกึษา (มขีอ้มลูนกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนต ่า มคีวามเสีย่งทีจ่ะออกกลางคนั 

หรอืส าเรจ็การศกึษาชา้ ฯลฯ) 
 อาจารยท์ีป่รกึษามเีวลาใหก้ารดแูลนกัศกึษา (ผลประเมนิจากนกัศกึษา) 
 การจดัระบบการดแูลนกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 ช่องทางการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูเ้รยีนและอาจารยท์ีป่รกึษา 
 การสรา้งเครอืข่ายระหว่างสถาบนัภายในประเทศและต่างประเทศ  ม ีVisiting Professors ทีม่าช่วยสอน

หรอืใหป้ระสบการณ์แก่นกัศกึษา และการส่งนกัศกึษาไปแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นต่างประเทศ 
 ข. กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 การจดักจิกรรมการพฒันานักศกึษาตอ้งครอบคลุมกจิกรรมการเสรมิสรา้งความยดึมัน่ผูพ้นักบัความเป็น

พลเมอืง (civic engagement)  กจิกรรมสนัทนาการ ศลิปวฒันธรรม ฯลฯ 
 การจดักจิกรรมการพฒันานักศกึษาตอ้งช่วยเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
 การสนับสนุนทุนการศกึษา ช่วยเหลอืนกัศกึษาทีม่โีอกาสทางการศกึษาจ ากดั 
 หากมกีารรบันกัศกึษาทีม่วีตัถุประสงคพ์เิศษ เช่น นกักฬีา ตอ้งมกีลไกการดแูลนกัศกึษาไดร้บัการพฒันาให้

ไดส้าระความรู ้ทกัษะ ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรยีนรูท้ีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
 บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดักจิกรรมนกัศกึษาตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในการจดักจิกรรมทีส่นองความ

ตอ้งการของนกัศกึษา 
 สถาบนัจดังงบประมาณ ทรพัยกรทีเ่สรมิการจดับรกิารแก่นกัศกึษาเพยีงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กจิกรรม 
 การจดักจิกรรมนกัศกึษาตอ้งส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องหลกัสตูร 
 การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษามอีสิระในการจดักจิกรรมนกัศกึษาโดยการสนบัสนุนของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3    : ผลลพัธท่ี์เกิดกบันักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   ผลการประกนัคุณภาพควรท าให้นักศึกษามคีวามพร้อมทางการเรยีน มี
อตัราการคงอยู่ของนักศกึษาในหลกัสูตรสูง อตัราการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรสูง และนักศกึษามคีวาม
พงีพอใจต่อหลกัสตูร 
 

เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 

 
 
 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้
 

 ส่ิงท่ีพึงประสงค ์
III ผลท่ีเกิดกบันักศึกษา 
 นกัศกึษามคีุณสมบตัติามกรอบมาตรฐาน TQF 
 ระดบับณัฑติศกึษา นกัศกึษามคีวามรู ้ทกัษะการแสวงหาความรู ้การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง มศีกัยภาพ

การวจิยัทีแ่สดงออกถงึการผลติและเผยแพรค่วามรูจ้ากกระบวนการวจิยัของตนเอง 
 ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อหลกัสตูร   
 อตัราการคงอยูข่องนกัศกึษาในหลกัสตูร 
 อตัราการส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร 
 การรอ้งเรยีนของนกัศกึษา 
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องคป์ระกอบท่ี 3 อาจารย ์
 อาจารยเ์ป็นปจัจยัป้อนทีส่ าคญัของการผลติบณัฑติ  ผูเ้กี่ยวขอ้งต้องมกีารออกแบบระบบประกนัการ
บรหิารและพฒันาอาจารย ์ เพื่อให้ได้อาจารยท์ี่มคีุณภาพเหมาะสม มคีุณสมบตัสิอดคล้องกบัสภาพบรบิท 
ปรชัญา วสิยัทศัน์ของสถาบนั และของหลกัสูตร และมกีารส่งเสรมิให้อาจารย์มคีวามรกัในองค์กรและการ
ปฎิบตัิงานตามวิชาชีพ  ผู้บรหิารต้องมกีารก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากบัดูแล และการพฒันาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกนัคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มคีุณสมบตัิทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และมพีฒันาการเพิม่ยิง่ขึน้ด้วยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรพัยากรเพื่อใหอ้ตัราก าลงัอาจารยใ์หม้จี านวนเหมาะสมกบัจ านวนนักศกึษาที่
รบัเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ความกา้วหน้าในการผลติผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง  : 
 องคป์ระกอบดา้นนกัศกึษา  เริม่ด าเนินการตัง้แต่การบรหิารและพฒันาอาจารย ์คุณภาพอาจารยแ์ละ
ผลลพัธท์ีเ่กดิกบัอาจารย ์ จะพจิารณาไดจ้ากตวับ่งชีด้งัต่อไปนี้ 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 3.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
 ตวับ่งชีท้ี ่ 3.2  คุณภาพอาจารย ์
 ตวับ่งชีท้ี ่ 3.3  ผลลพัธท์ีเ่กดิกบัอาจารย ์
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.1    : การบริหารและพฒันาอาจารย ์
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ เริม่ตน้ตัง้แต่ระบบการรบัอาจารยใ์หม่ 
ตอ้งก าหนดเกณฑค์ุณสมบตัอิาจารยท์ีส่อดคลอ้งกบัสภาพบรบิท ปรชัญา วสิยัทศัน์ของสถาบนั และของ
หลกัสตูร มกีลไกการคดัเลอืกอาจารยท์ีเ่หมาะสม โปรง่ใส  นอกจากนี้ตอ้งมรีะบบการบริหารอาจารย ์โดย
การก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไ้ดอ้าจารยท์ีม่คีุณสมบตัทิัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพทีเ่ป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทีก่ าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และะบบการส่งเสริม
และพฒันาอาจารย ์  มกีารวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรพัยากรและกจิกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากบัดแูล และการพฒันาคุณภาพอาจารย ์  
  

เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 

 
 
 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้
 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์
ก. ระบบการรบัอาจารย ์
 สถาบนัไดว้างแผนระยะยาวดา้นอตัราก าลงัอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรฯ  
 สถาบนัมรีะบบการรบัอาจารยใ์หมท่ีม่คีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย รวมทัง้มี

การพฒันาอาจารยท์ีม่อียูเ่ดมิอยา่งต่อเนื่อง เพือ่ใหห้ลกัสตูรมคีวามเขม้แขง็ อาจารยใ์นหลกัสูตรสามารถ
สง่เสรมิการท างานตามความช านาญของแต่ละคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตอ้งมวีุฒกิารศกึษา ต าแหน่งทางวชิาการ และประสบการณ์ ในจ านวนทีไ่มต่ ่า
กว่าตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีก่ าหนดโดย สกอ. 

ข. ระบบการบริหารอาจารย ์
 สถาบนัมรีะบบบรหิารก าลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถรกัษาอาจารยท์ีม่ศีกัยภาพใหค้งอยูก่บัสถาบนั 

อตัราการลาออก หรอืการยา้ยงานต ่า 
 สถาบนัตอ้งมกีารจดัสรร หรอืจดัหางบประมาณในการพฒันาอาจารยใ์หม้คีณุวุฒ ิต าแหน่งทางวชิาการ 

ตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
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 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์
 ในกรณีทีร่ะดบัความพรอ้มของปจัจยัป้อนดา้นอาจารยย์งัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด สถาบนัตอ้ง

มวีธิกีารบรหิารจดัการเพือ่ทรพัยากรบุคคลเพือ่ทดแทนขอ้จ ากดัอยา่งเป็นระบบ 
 ผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา  หรอืหน่วยงานทีด่แูลการบรหิารจดัการหลกัสตูรตอ้งมกีารวางแผนระยะยาว

ดา้นอตัราก าลงัดา้นอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการอดุมศกึษา ตอ้งมแีผนการบรหิารอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร  โดยการมสีว่นรว่มของทมีบรหิารระดบัสงู (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

 สถาบนัมรีะบบและกลไกบรหิารก าลงัคนทีม่ปีระสทิธภิาพ  สามารถรกัษาอาจารยท์ีม่ศีกัยภาพใหค้งอยู่
กบัสถาบนั  ลดอตัราการลาออก  หรอืการยา้ยงาน  แผนบรหิารหลกัสตูรควรประกอบดว้ย  แผน
อตัราก าลงั  แผนการสรรหาและรบัอาจารยใ์หม ่ แผนธ ารงรกัษาทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานะ  
แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศกึษาต่อ/เกษยีณอาย ุ อืน่ ๆ ตามบรบิท 

 ในกรณีทีป่รมิาณและคณุภาพอาจารยย์งัไมเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด  สถาบนัตอ้งมวีธิกีารบรหิาร
จดัการเพือ่ทรพัยากรบุคคลเพือ่ทดแทนขอ้จ ากดัอยา่งเป็นระบบ มแีผนบรหิารความเสีย่งดา้น
จรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลนกัศกึษา 

 มแีผนบรหิารความเสีย่ง  กรณีมอีาจารยส์ว่นเกนิ  กรณีมอีาจารยข์าดแคลน  กรณีมอีาจารยส์มดลุกบั
ภาระงาน เพือ่ใหม้อีาจารยค์งอยู่ 

 มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความสมัพนัธข์องอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอยา่งชดัเจน  
 มกีารมอบหมายภาระหน้าทีใ่หเ้หมาะสมกบัคณุวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์  
 มรีะบบการก าหนดภาระงานและแรงจงูใจในการสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน 
 มรีะเบยีบทีโ่ปรง่ใสชดัเจนในการบรหิารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 มรีะบบในการทบทวนการใหค้ าปรกึษาโดยอาจารยพ์ีเ่ลีย้งและการจา้งของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 มรีะบบในการเลกิจา้งและการเกษยีณอายอุยา่งชดัเจน 
 มรีะบบการยกยอ่งและธ ารงรกัษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ค. ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์
 สถาบนัใหโ้อกาสอาจารยท์กุคนไดพ้ฒันาตนเองใหม้คีณุภาพมาตรฐานทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 หลกัสตูรบณัฑติศกึษา ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัหาอาจารยห์รอืพฒันาอาจารยใ์หม้คีณุสมบตัทิีส่งู

กว่าก าลงัคนในหลกัสตูรปรญิญาตร ีโดยเฉพาะคณุสมบตัขิองอาจารยท์ีต่อ้งเน้นทกัษะความสามารถ
ดา้นการวจิยันอกเหนือจากความรูค้วามสามารถดา้นการสอน 

 การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานและมศีกัยภาพทีส่งูขึน้
เพือ่สง่ผลต่อคณุภาพของบณัฑติ 

 การควบคมุ ก ากบั สง่เสรมิใหอ้าจารยพ์ฒันาตนเองในการสรา้งผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 
 การเสรมิสรา้งบรรยากาศทางวชิาการระหวา่งอาจารยท์ัง้ในและระหว่างหลกัสตูร 
 การสง่เสรมิการท าวจิยัเพือ่พฒันานักศกึษาของอาจารย ์(ประเมนิจากจ านวนอาจารยท์ีม่กีารท าวจิยัเพือ่

พฒันาการเรยีนการสอน) 
 มกีารประเมนิการสอนของอาจารย ์และน าผลมาใชใ้นการสง่เสรมิพฒันาความสามารถดา้นการสอนของ

อาจารย ์
 อาจารยอ์าวุโส หรอือาจารยท์ีม่เีทคนิคการสอนดเีด่น มกีารถ่ายทอดประสบการณ์สูอ่าจารยใ์นสาขา/

หลกัสตูร 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 คณุภาพอาจารย ์
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้   
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :     การส่งเสรมิและพฒันาอาจารยต์้องท าให้อาจารยใ์นหลกัสูตรมคีุณสมบตัิที่
เหมาะสมและเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บรกิาร และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ความกา้วหน้าในการผลติผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง   
 ประเดน็ในการพจิารณาตวับ่งชีน้ี้จะประกอบดว้ย 
 3.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
 3.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 3.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
   3.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ 
         ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตต่ิอจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
                                      (ปรญิญาเอก)  
 
3.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
 การศกึษาระดบัอุดมศกึษาถอืเป็นการศกึษาระดบัสงูสุดทีต่อ้งการบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
และความลุ่มลกึทางวชิาการ เพื่อปฏบิตัพินัธกจิส าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑติ ศกึษาวจิยัเพื่อการ
ตดิตามความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรู ้ดงันัน้หลกัสตูรจงึควรมอีาจารยท์ีม่รีะดบัคุณวุฒิ
ทางการศกึษาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบั พนัธกจิหรอืจดุเน้นของ
หลกัสตูรนัน้ๆ 

เกณฑก์ารประเมิน   :   แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท  ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 100  
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สตูรการค านวณ  : 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  
 
 
 
 
 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนทีไ่ด ้   =   
 
 
 
หมายเหตุ : 
คณุวฒิุปริญญาเอกพจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิีไ่ดร้บัหรอืเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาคุณวุฒขิอง
กระทรวงศกึษาธกิารกรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหม้หีลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาภายในรอบปีการศกึษา
นัน้ทัง้นี้ อาจใชคุ้ณวุฒอิื่นแทนคุณวุฒปิรญิญาเอกไดส้ าหรบักรณีทีบ่างสาขาวชิาชพีมคีุณวุฒอิื่นทีเ่หมาะสม
กว่าทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 
3.2.2  : ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 สถาบนัอุดมศกึษาถอืเป็นขมุปญัญาของประเทศ และมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะตอ้งส่งเสรมิใหอ้าจารยใ์น
สถาบนัท าการศึกษาวจิยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรูใ้นศาสตร์สาขาวชิาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปใชใ้นการเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปญัหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็น
สิง่สะทอ้นการปฏบิตังิานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกจิของหลกัสตูร 
 

เกณฑก์ารประเมิน   :   แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5  

 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  รอ้ยละ 100  

จ านวนอาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 

X 100 

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีไ่ดค้ะแนนเตม็ 5 

X 5 
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สตูรการค านวณ : 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  = 
 
 
 
                                          
 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 คะแนนทีไ่ด ้   =  
 
 
 
 
3.2.3  : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
  ผลงานวชิาการเป็นขอ้มูลทีส่ าคญัในการแสดงให้เหน็ว่าอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัไดส้รา้งสรรค์ขึน้
เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานทีม่คีุณค่า  
สมควรส่งเสรมิให้มกีารเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทัง้เชงิวชิาการและการแข่งขนัของประเทศ ผลงาน
วชิาการอยู่ในรปูของบทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS  
ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัรหรอืสทิธบิตัร  หรอืเป็นผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่ง
ทางวชิาการแลว้  ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ  ต าราหรอืหนังสอืทีใ่ชใ้น
การขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว รวมทัง้งาน
สรา้งสรรคต่์างๆ  โดยมวีธิกีารคดิดงันี้ 
 
สตูรค านวณ 
1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตามสตูร 
 
 
 
 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
คะแนนทีไ่ด ้ =  
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 

X 100 

X 5 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 
 

X 100 

รอ้ยละผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
รอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5 

X 5 
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เกณฑก์ารประเมิน :  
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 
 

ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการดงัน้ี 
 

ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 
0.20 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดบัชาต ิ
0.40 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดบันานาชาต)ิ  หรอืในวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่นประกาศของ กกอ. แต่สภาบนัน าเสนอสภาเพื่ออนุมตั ิ
(ดจูากขอ้ยกเวน้ในประกาศของ กกอ. เรือ่งวารสารงานวจิยั ทีต่อ้งใหส้ภาอนุมตัวิารสารเหล่านี้) 

0.60 - บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI (กลุ่มที ่2 ) 
- ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 

0.80 - บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที่
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ 
คณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI (กลุ่มที ่1 ) 

1.00 - บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 (ดภูาคผนวก) 

- ผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร 
- ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 
- ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ 
- ผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบยีน 
- ต าราหรอืหนงัสอืทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้  
- ต าราหรอืหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแต่ไมไ่ดน้ ามา

ขอรบัการประเมนิต าแหน่างทางวชิาการ 
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ก าหนดระดบัคณุภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 
 

ค่าน ้าหนัก ก าหนดระดบัคณุภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่* 
0.20 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์online 
0.40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั 
0.60 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
 
*  ผลงานสรา้งสรรคท์ุกชิน้ตอ้งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่อีงคป์ระกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัรว่มพจิารณาดว้ย 
 
3.2.4  จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิง 
                       ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

(เฉพาะปริญญาเอก) 
  หลกัสตูรในระดบัปรญิญาเอกถอืไดว้่าเป็นหลกัสตูรสงูสุดของสถาบนัการศกึษา เป็นหลกัสูตรทีส่ าคญั
และเน้นการสรา้งองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ ดงันัน้ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ระดบัปรญิญาเอกจงึมคีวามส าคญัอยา่งมากต่อหลกัสตูรนัน้ๆ    

บทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอ้างองิ ย่อมแสดงใหเ้หน็ว่าอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรปรญิญาเอกมีความสามารถในการท าวิจยั  มีผลงานที่ได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และบทความที่ตีพมิพ์ได้รบัการอ้างองิ แสดงให้เห็นว่ามกีารน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการ
พฒันางานวจิยัใหม่ๆใหม้คีวามก้าวหน้ามากขึน้  จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีไ่ดร้บัการอ้างองิ
มากยอ่มแสดงใหเ้หน็ว่าอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเป็นผูท้ีม่ผีลงานและไดร้บัการยอมรบัในวงวชิาการนัน้ๆ 
 การค านวณตวับ่งชีน้ี้  ให้เปรยีบเทยีบจ านวนบทความที่ไดร้บัการอ้างองิ (Citation) ตัง้แต่หนึ่งครัง้
ขึ้นไป (รวมทัง้การอ้างอิงตนเอง) ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดบัชาต ิ(ฐานขอ้มลู TCI) หรอืระดบันานาชาต ิ(ฐานขอ้มลู SCOPUS) ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรญิญา
เอกนัน้ โดยน าเสนอในรปูสดัส่วน ทัง้นี้ พจิารณาผลการด าเนินงาน 5 ปียอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 
สตูรการค านวณ 

 1. จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร= 
จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิ

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร
 

 2. แปลงค่าทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็  5 

 คะแนนทีไ่ด ้   = 
จ านวนบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

อตัราสว่นจ านวนบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีใ่หค้ะแนนเตม็เท่ากบั  
 X 5  
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เกณฑก์ารประเมิน :  
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
    อตัราส่วน จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอ้างองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเท่ากบั 2.5 = 5 คะแนน 
 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
    อตัราส่วน จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอ้างองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเท่ากบั 3.0 = 5 คะแนน 
 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
  อตัราส่วน จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเท่ากบั 0.25 = 5 คะแนน 
 
ตวัอย่างการหาจ านวนบทความวิจยัท่ีได้รบัการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 ถ้าอาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอกของหลกัสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีจี านวน 5 คน  โดยอาจารยท์ัง้ 5 คนมผีลงานตพีมิพ์บทความวจิยัหรอื  Review article ใน
ฐานขอ้มลู TCI และ scopus ในปี พ.ศ. 2552-2556 (ค.ศ. 2009-2013) ซึ่งด าเนินการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน ของหลกัสตูรใน พ.ศ. 2557 (ประเมนิในปี ค.ศ. 2014) เป็นดงันี้ 

- จ านวนบทความทีต่พีมิพข์องอาจารย ์ทัง้ 5 คนในฐานขอ้มลู scopus ระหว่าง ค.ศ. 2009-2013
เท่ากบั 15 บทความ และจ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลูของ TCI เท่ากบั 5   

- ในจ านวนนี้มบีทความ  8 บทความในฐานขอ้มลู scopus ทีม่กีารอา้งองิ อยา่งน้อย 1 ครัง้ และมี
บทความ 2 บทความทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู TCI ไดร้บัการอา้งองิอย่างน้อย 1ครัง้ 

 
ดงันัน้ จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร = 
จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิอยา่งน้อย   ครัง้

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด
    = 

   

 
  = 
  

 
     

 
น ามาค านวณคะแนน เช่น หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอกขา้งตน้ซึง่อยูใ่นสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมี
จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอ้างองิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร = 2.0   

ดงันัน้  คะแนนส าหรบัตวับ่งชีน้ี้ = 5
5.2

0.2
 = 4.0 คะแนน  
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ผลลพัธท่ี์เกิดกบัอาจารย ์
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :   ผลการประกนัคุณภาพ ตอ้งน าไปสู่การมอีตัราก าลงัอาจารยใ์หม้จี านวน
เหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษาทีร่บัเขา้ในหลกัสตูร อตัราคงอยูข่องอาจารยส์งู และอาจารยม์คีวามพงึพอใจต่อ
การบรหิารหลกัสตูร 
 
  

เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 

 
 
 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้
II ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์
 อตัราการคงอยูข่องอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มแีผนบรหิารความเสีย่ง  กรณีมอีาจารยส์่วนเกนิ  กรณมีี

อาจารยข์าดแคลน  กรณีมอีาจารยส์มดุลกบัภาระงาน 
 ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรต่อการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
 อาจารยม์จี านวนเพยีงพอในการจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลกัสตูร  
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องคป์ระกอบท่ี 4 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินนักศึกษาและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
แมทุ้กหลกัสตูรทีส่ถาบนัการศกึษาเปิดใหบ้รกิารตอ้งผ่านการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา และมกีารปรบัปรุงทุก 5 ปี  แต่ผู้บรหิารต้องรบัผดิชอบในการควบคุมก ากบัการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรควรมบีทบาทหน้าที่
ในการบรหิารจดัการองคป์ระกอบส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตร 3 ประการ ประกอบด้วยการบรหิารจดัการ
ดา้น  (1) สาระของรายวชิาในหลกัสูตร (2) การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรยีนการสอน  (3) การ
ประเมนินักศกึษา และ (4) สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ ทัง้นี้ระบบประกนัคุณภาพบรหิารจดัการหลกัสูตร การ
เรยีนการสอน การประเมนินักศกึษา และสิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้จะน าไปผลการด าเนินงานหลกัสู ตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒติามทีส่ านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดตวับ่งขชีใ้นการประเมนิ ละทีต่้อง
ใหค้วามส าคญักบัการก าหนดรายวชิาทีม่เีนื้อหาทีท่นัสมยั กา้วทนัความก้าวหน้าทางวทิยาการทีเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา รวมทัง้การวางระบบผูส้อนและอาจารยท์ี่ปรกึษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการพฒันานักศกึษาให้เต็มศกัยภาพ  (2) กจิกรรมการเรยีนการ
สอน ทีเ่น้นนกัศกึษาเป็นส าคญั และส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21   
  การประกนัคุณภาพหลกัสตูรในองคป์ระกอบดา้นหลกัสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิ
นกัศกึษาและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้เริม่ด าเนินการตัง้สาระของรายวชิาในหลกัสตูร การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการเรยีนการสอน  การประเมนินกัศกึษา  สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้และผลลพัธจ์ากการด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ จะพจิารณาไดจ้ากตวับ่งชีด้งัต่อไปนี้ 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 4.2  กระบวนการเรยีนการสอนและการวางระบบผูส้อน 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3  การประเมนินักศกึษา 
 ตวับ่งชีท้ี ่ 4.4  สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
 ตวับ่งชีท้ี ่ 4.5  ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
                                        ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.1    : สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  แม้ทุกหลกัสูตรที่สถาบนัการศึกษาเปิดให้บรกิารต้องผ่านการรบัรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมกีารปรบัปรุงทุก 5 ปี    แต่ผู้บรหิารต้องรบัผดิชอบในการ
ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มกีารบรหิารจดัการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทัง้วิชาบงัคบัและวิชาเลือก ที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ทัง้น้ี หลกัสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา  ต้องมกีารควบคุมมาตรฐานของหวัขอ้วทิยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่เหมาะสมกบัลกัษณะและ
ระดับของหลักสูตร โดยปริญญาโท เน้นความสามารถในการท าวิจ ัยของนักศึกษา ปริญญาเอก เน้น 
ความสามารถในการใชก้ารวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
  
 เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 

 
 
 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้ 
 

 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์
I สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
 หลกัสตูรตอ้งแสดงผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีช่ดัเจน ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าทางวชิาการและความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องหลกัสูตรและรายวชิาตอ้งตรงกบัผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีก่ าหนดโดยครอบคลุมระดบัของ

ความรู ้ทกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทกัษะการสบืคน้ การคดิวจิารณญาน ทีเ่หมาะสมกบัระดบัการศกึษา  
 เนื้อหาของหลกัสตูรในแต่ละรายวชิามกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัตลอดเวลา  มกีารเปิดวชิาใหมใ่หน้กัศกึษาไดเ้รยีน 
 ค าอธบิายรายวชิามเีนื้อหาทีเ่หมาะสมกบัชื่อวชิา จ านวนหน่วยกติ และมเีนื้อหาทีค่รบคลุมกวา้งขวาง

ครบถว้นในสิง่ทีค่วรเรยีน มคีวามลกึในวชิาเอกหรอืทีเ่ป็นจดุเน้น มคีวามต่อเนื่องเชื่อมโยง สมัพนัธก์นั
ระหว่างวชิา และมกีารสงัเคราะหก์ารเรยีนรู ้ 
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 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์
 การจดัการเรยีนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาทีก่ าหนดในค าอธบิายรายวชิาครบถ้วน 
 การเปิดรายวชิามลี าดบัก่อนหลงัทีเ่หมาะสม เอือ้ใหน้กัศกึษามพีืน้ฐานความรูใ้นการเรยีนวชิาต่อยอด 
 เนื้อหาทีก่ าหนดในรายวชิาไมม่คีวามซ ้าซอ้น กลุ่มรายวชิามคีวามต่อเนื่องสมัพนัธก์นั เหมาะสมกบัระดบั

การศกึษาของหลกัสตูร 
 การเปิดรายวชิาเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสตูรเพื่อใหน้กัศกึษาส าเรจ็ไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนดใน

หลกัสตูร   
 การเปิดรายวชิาเลอืกสนองความตอ้งการของนกัศกึษา ทนัสมยั และเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน 
 การจดัรายวชิาในหลกัสตูรแก่นกัศกึษาทีเ่รยีนในสถาบนัหรอืนอกสถาบนั การศกึษาปกต ิหรอืการศกึษา

ทางไกล มลีการควบคุมใหน้ักศกึษาไดเ้น้ือหาสาระ ลกัษณะของเป้าหมายการเรยีนรู ้วธิกีารจดัการเรยีน
การสอน การประเมนิทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

 สาขาวชิาตอ้งมกีารก าหนดมกีารก าหนดสาระวชิาทางทฤษฎ ีและการปฏบิตัทิีช่่วยสรง้งโอกาสในการ
พฒันาความรู ้ทกัษะผ่านการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 หลกัสตูรปริญญาตรี 
 การจดัรายวชิาเน้นเน้ือหาความรูแ้ละทฤษฎ ีการปฏบิตัใินเนื้อหาสาระของสาขาวชิาทีเ่ป็นจดุเน้น วชิา

การศกึษาทัว่ไปทีส่รา้งความเป็นมนุษยท์ีเ่ตรยีมนกัศกึษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชวีติ 
 หากมกีารโอนหน่วยกติ ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเทยีบวชิารบัโอนทีต่อ้งมกีารเรยีนในเน้ือหาสาระที่

ก าหนดในรายวชิาของหลกัสตูรอยา่งครอบคลุม ครบถว้น  
 หลกัสตูรบณัฑิตศึกษา 
 เนื้อหาสาระของรายวชิาเน้นความรู ้ทฤษฎใีนสาขาทีเ่กีย่วขอ้งทีม่คีวามทีซ่บัซอ้น มจีุดเน้น และมคีวามเป็น

ทัว่ไป 
 การควบคุมก ากบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์/สาระนิพนธท์ีอ่นุมตัเิป็นประเดน็วจิยัรว่มสมยั/สนองความตอ้งการของ

สงัคม 
 หวัขอ้วทิยานิพนธต์อ้งเป็นประเดน็วจิยัทีเ่หมาะสมกบัปรชัญา วสิยัทศัน์ของหลกัสตูร และสอดคลอ้งกบั

ระดบัของหลกัสตูร 
 หวัขอ้วทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก มคีวามซบัซอ้นและลกึซึง้กบัระดบัปรญิญาโท และใหอ้งคค์วามรูใ้หม่

มากกว่า 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.2    : กระบวนการเรียนการสอนและการวางระบบผูส้อน 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  กระบวนการเรียนการสอนส าหรบัยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพฒันา
นักศึกษาให้มคีวามรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรที่ก าหนด และได้รบัการพฒันาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
คุณธรรมจรยิธรรม ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเอง ทกัษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทกัษะการท างานแบบมสี่วนร่วม  ICT literacy, Health Literacy ฯลฯ  การ
เรยีนการสอนสมยัใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลย ีและท าให้นักศึกษาเรยีนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ้
ผูส้อนมหีน้าทีเ่ป็นผอู านวยความสะดวกใหเ้กดิการเรยีนรู ้และสนับสนุนการเรยีนรู ้ ทัง้นี้ ในหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา  เทคนิคการสอนจะเน้นการวจิยัเป็นฐาน การเรยีนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน เป็นตน้ 

หลกัสตูรตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวางระบบผูส้อนในแต่ละรายวชิา โดยค านึงถงึความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทนัสมยัของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวชิานัน้ ๆ  
เพื่อให้นักศึกษาได้รบัความรู้ประสบการณ์ และได้รบัการพฒันาความสามารถจากผู้รูจ้รงิ ทัง้น้ี หลกัสูตร
ระดบับณัฑิตศึกษา  ต้องให้ความส าคญักบัการก าหนดอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์/สาระนิพนธ์(ระดบั
บณัฑติศกึษา) ทีเ่หมาะสมกบัหวัขอ้วทิยานิพนธ ์และลกัษณะของนักศกึษา ใหน้ักศกึษาไดร้บัโอกาสและการ
พฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ อาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ต้องสามารถให้ค าปรกึษาวทิยานิพนธ์ตัง้แต่
กระบวนการพฒันาหวัขอ้จนถงึการท าวทิยานิพนธ์ การสอบป้องกนั และการเผยแพร่ผลงานวจิยัจนส าเรจ็
การศกึษา 
  
 เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้ 
 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรียนการสอน 
 (ก) กระบวนการเรียนการสอน 
 การควบคุมการจดัการเรยีนการสอนในวชิาทีม่หีลายตอนเรยีนใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนั 
 การส่งเสรมิใหอ้าจารยใ์ชว้ธิกีารสอนใหม ่ๆ ทีพ่ฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  
 การจดัการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย เน้นทฤษฎแีละการปฏบิตั ิ การเรยีนรูจ้ากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก/

ผูป้ระกอบการ  การศกึษาดูงาน ฯลฯ 
 การจดักจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มทางการเรยีนแก่นักศกึษา  (เช่น ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นตอ้งมก่ีอน

เขา้โปรแกรม ภาษาองักฤษ ฯลฯ) 
 การจดักจิกรรมการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพนกัศกึษาระหว่างเรยีนเพื่อเพิม่ประสบการณ์การเรยีนรู้/การ

ท างาน/การประกอบอาชพี  
 การส่งเสรมิความสามารถพเิศษ  คุณลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการท างาน (ความรบัผดิชอบ ทกัษะการสื่อสารการ

พดู ฟงั อ่าน เขยีน   ทกัษะ ICT  ทกัษะการแกป้ญัหา ฯลฯ) ดว้ยวธิกีารหลายช่องทาง เช่น การส่งเสรมิ
การเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยสีื่อสาร (เครอืขา่ยทางสงัคม online learning) 

 การเตรยีมความพรอ้มดา้นการเรยีน/การท างาน/การประกอบอาชพี (กลไกการช่วยเหลอืดา้นการหางาน
ท า/การเผยแพรผ่ลงาน) 

 การสอนแบบเน้นการปฏบิตั ิการเรยีนรูจ้ากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก/ผูป้ระกอบการ  การศกึษาดงูาน 
 มกีารควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
 การใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพเช่น online learning    
 การส่งเสรมิการท าวจิยัเพื่อพฒันานกัศกึษาของอาจารย ์(ประเมนิจากจ านวนอาจารยท์ีม่กีารท าวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรยีนการสอน) 
 มกีารประเมนิการสอนของอาจารย ์และน าผลมาใชใ้นการส่งเสรมิพฒันาความสามารถดา้นการสอนของ

อาจารย ์
 อาจารยอ์าวุโส หรอือาจารยท์ี่มเีทคนิคการสอนดเีด่น มกีารถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารยใ์นสาขา/หลกัสตูร 
 การควบคุมก ากบักระบวนการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนินกัศกึษา 
 หลกัสตูรปริญญาตรี 
 การน ากระบวนการบรกิารทางวชิาการเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้

ของนกัศกึษา 
 การน ากระบวนการวจิยัมาใชใ้นการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษา  
 การสอดแทรกศลิปะและวฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ในกระบวนการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้

ของนกัศกึษา 
 การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกบัประเดน็ทีน่กัศกึษาสนใจ (ถา้ม)ี 
 ระบบการก ากบัตดิตามความกา้วหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารยท์ีป่รกึษา (ถา้ม)ี 
 มรีะบบการคดัเลอืกสถานประกอบการทีจ่ะใหน้กัศกึษาเขา้ไปปฏบิตังิานสหกจิศกึษา 
 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศกึษาและสถานประกอบการ 
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 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์
 หลกัสตูรบณัฑิตศึกษา 
 การส่งเสรมิใหอ้าจารยใ์ชว้ธิกีารสอนใหม ่ๆ ทีพ่ฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยเฉพาะการสอนที่

เน้นปญัหาเป็นฐาน การสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  
 มรีะบบการก ากบัตดิตามความก้าวหน้าในการท าวทิยานิพนธ์/สาระนิพนธข์องนกัศกึษา เพื่อใหน้กัศกึษา

ส าเรจ็การศกึษาไดท้นัตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 หวัขอ้งานวจิยัของนกัศกึษาสอดคลอ้งหรอืสมัพนัธก์บัความเชีย่วชาญของอาจารยท์ีป่รกึษ 
 มรีะบบและมกีารตดิตามความก้าวหน้าของการท าวทิยานิพนธข์องนกัศกึษาแต่ละคนอยา่งน้อยหน่ึงครัง้ต่อ

ภาคการศกึษา 
 มฐีานขอ้มลูงานวจิยัออนไลน์ทีเ่กีย่วขอ้งและนกัศกึษาสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างสะดวก 
 มกีารใหค้วามรูแ้ละระดบัชัน้ความส าคญัในการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยัในวารสารวชิาการตามฐานขอ้มลู

ที ่สกอ. รบัรอง และการจดสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัร 
 มกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัจรรยาบรรณนกัวจิยั ปญัหาการคดัลอกผลงานวจิยั และปญัหาของวารสารทีไ่มม่คีุณภาพ 
 การชีแ้นะแหล่งทุนสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธแ์ละส่งเสรมิใหน้กัศกึษาจดัท าขอ้เสนอโครงการทีม่โีอกาส

ไดร้บัทุนสนบัสนุน 
 การสรา้งเครอืข่ายระหว่างสถาบนัภายในประเทศและต่างประเทศ  ม ีVisiting Professors ทีม่าช่วยสอน

หรอืใหป้ระสบการณ์แก่นกัศกึษา และการส่งนกัศกึษาไปแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นต่างประเทศ 
 ระบบการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์ 
 (ข) การวางระบบผูส้อน 
 ผูส้อนมคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัรายวชิาทีส่อน มคีวามรูแ้ละความช านาญในเน้ือหาวชิาทีส่อน(ค านึงถงึ

สาขาวชิา ประสบการณ์ท างาน ผลงานวชิาการของผูส้อน) 
 หลกัสตูรก าหนดผูส้อนใหน้ักศกึษาไดเ้รยีนจากผูส้อนทีม่คีวามช านาญหลากหลาย เพื่อให้มโีอกาสไดร้บั

การพฒันามุมมองหรอืความคดิจากผูส้อนหลากหลายความรูแ้ละประสบการณ์ (ในแต่ละหลกัสตูร นกัศกึษา
ควรไดเ้รยีนกบัอาจารยผ์ูส้อนคนเดมิไมเ่กนิ 3 วชิา) 

 มกีารก ากบัมาตรฐานการท าประมวลการสอน (course syllabus) ของอาจารยใ์หท้นัสมยัในดา้นเนื้อหา 
กจิกรรมการเรยีน การวดัและประเมนิผลเหมาะสม 

 การก ากบัใหอ้าจารยท์ุกคนตอ้งมกีารท าประมวลการสอนรายวชิา (course syllabus) แจกนกัศกึษา และมี
การก ากบัใหด้ าเนินการสอนตามประมวลรายวชิา  

 มกีารควบคุมก ากบัใหจ้ านวนนกัศกึษาต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 นกัศกึษาทีเ่รยีนในและนอกสถาบนั หรอืระบบปกติ/ระบบทางไกล ตอ้งไดร้บัการสอนจากอาจารยท์ีม่ ี

คุณสมบตัทิีคุ่ณภาพมาตรฐานเดยีวกนั มโีอกาสทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัอาจารยผ์ูส้อน/อาจารยท์ีป่รกึษาเท่า
เทยีมกนั 

 หากมกีารก าหนดใหม้ ีTA, RA ช่วยสอน ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม การใหค้ าแนะน า และการปรบัปรงุพฒันา
ใหม้คีวามสามารถในการปฏบิตังิานช่วยเหลอืนกัศกึษาอยา่งเหมาะสม 
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 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์
 หลกัสตูรบณัฑิตศึกษา 
 มกีารควบคุมก ากบัจ านวนนักศกึษาต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี ่สกอ. ก าหนด 
 การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์/สาระนิพนธ ์ค านึงถงึคุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาทีเ่หมาะสม

กบัหวัขอ้วทิยานิพนธท์ีอ่นุมตั ิโดยเฉพาะความรูแ้ละความเชีย่วชาญในหวัขอ้วจิยัทีจ่ะควบคุมการท า
วทิยานิพนธข์องนกัศกึษา และเหมาะสมกบัลกัษณะของนกัศกึษา 

 มรีะบบก ากบัการท างานของอาจารยผ์ูส้อนทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อนกัศกึษาเตม็ที ่ใหค้วามส าคญักบัพฤตกิรรม
การปฏบิตังิานของอาจารยใ์นการใหค้ าปรกึษาแก่นกัศกึษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

 หลกัสตูรตอ้งมอีาจารยเ์ตม็เวลาในปรมิาณทีเ่พยีงพอ มคีุณสมบตัดิา้นความรู ้ประสบการณ์ เวลาในการ
ใหก้บัการพฒันานกัศกึษา 

 มกีารก ากบัใหอ้าจารยพ์เิศษทีม่าท าหน้าทีอ่าจารยท์ีป่รกึษามกีารผลติผลงานวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.3    : การประเมินนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  การประเมนินกัศกึษามจีดุมุ่งหมาย 3 ประการ คอื การประเมนิผลนักศกึษา
เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การ
พฒันาการเรยีนรูข้องนักศกึษา (assessment for learning) การประเมนิทีท่ าใหน้ักศกึษาสามารถประเมนิ
ตนเองเป็น และมกีารน าผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาวธิกีารเรยีนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรยีนรู้ 
(assessment as learning) และ  การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาทีแ่สดงผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงั
ของหลกัสตูร (assessment of learning) การประเมนิส่วนใหญ่จะใชเ้พื่อจดุมุง่หมายประการหลงั คอื เน้นการ
ไดข้อ้มลูเกีย่วกบัสมัฤทธผิลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา การจดัการเรยีนการสอนจงึควรส่งเสรมิใหม้กีารประเมนิ
เพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทัง้นี้ ความเหมาะสมของระบบประเมนิต้องให้ความส าคญักบัการ
ก าหนดเกณฑากรประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอืประเมนิทีม่คีุณภาพ  และวธิกีารใหเ้กรดทีส่ะทอ้นผลการ
เรยีนรูไ้ด้อย่างเหมาะสม มกีารก ากบัให้มกีารประเมนิตามสภาพจรงิ  (authentic assessment) มกีารใช้
วธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย ใหผ้ลการประเมนิทีส่ะทอ้นความสามารถในการปฏบิตังิานในโลกแห่งความเป็น
จรงิ (real world)  และมวีธิกีารให้ขอ้มลูป้อนกลบั (feedback) ทีท่ าใหน้ักศกึษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรอื
เสรมิจุดแขง็ของตนเองได้ให้ผลการประเมนิที่สะท้อนระดบัความสามารถที่แท้จรงิของ นักศึกษา ส าหรบั
หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวางระบบประเมนิวทิยานิพนธท์ีม่คีุณภาพดว้ย 
  
เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 
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แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้ 
 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์

การประเมินนักศึกษา 
 การก ากบัใหม้กีารพฒันาและตรวจสอบเครือ่งมอืประเมนินกัศกึษาทีเ่หมาะสมกบัวชิาและผลลพัธก์ารเรยีนรู้ 
 การวเิคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรบัปรุงพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิคุณภาพนกัศกึษา (มกีาร

วพิากษ์ขอ้สอบ ปรบัปรงุขอ้สอบ  สรา้งขอ้สอบใหม ่ๆ เสมอ  มคีลงัขอ้สอบ ขอ้สอบหรอืเครือ่งมอืประเมนิ
สามารถวดัความรูแ้ละการคดิขัน้สงูได้ เครือ่งมอืประเมนิสะทอ้นความสามารถในการปฏบิตังิานได้จรงิใน
โลกแห่งการท างานฯลฯ) 

 การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ/การตดัเกรด และแจง้ใหน้กัศกึษารบัรูช้ดัเจน  
 การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิใหน้กัศกีษามสี่วนรว่ม  
 การตดัเกรด (ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิ/การตดัเกรดชดัเจน สอดคลอ้งกบัทีเ่กณฑท์ีน่กัศกีษามสี่วนรว่ม 

หรอืรบัรูร้ว่มกนัตัง้แต่แรก  องคป์ระกอบของตวับ่งชีคุ้ณภาพนกัศกึษาและน ้าหนกัขององคป์ระกอบ
สอดคลอ้งกบัจดุเน้นของรายวชิา มขีอ้มลูหลกัฐานหรอืทีม่าของค าแนนทีใ่ชใ้นการการตดัเกรดชดัเจน  การ
กระจายของเกรด สะทอ้นความสามารถทีแ่ทจ้รงิของนักศกึษาและลกัษณะของรายวชิา) 

  น ้าหนกัขององคป์ระกอบในการประเมนิสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของรายวชิา (วชิาทฤษฎ ีปฏบิตั ิสมัมนา ฯลฯ) 
 มขีอ้มลูหลกัฐานหรอืทีม่าของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการตดัเกรดชดัเจน 
 การกระจายของเกรดสะทอ้นความสามารถทีแ่ทจ้รงิของนกัศกึษาและลกัษณะของรายวชิา 
 การควบคุมการประเมนิผลการเรยีนในรายวชิาทีม่หีลายตอนเรยีนใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนั 
 การส่งเสรมิการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 
 การประเมนิผลการเรยีนรูข้องโดยใชก้ารประเมนิตามสภาพจรงิ (เครือ่งมอืประเมนิมคีวามหลากหลาย เช่น 

ขอ้สอบปรนัย  อตันยั   การบา้น  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสงัเกตพฤตกิรรมนกัศกึษา 
การวดัทกัษะการปฏบิตังิาน ฯลฯ เครือ่งมอืประเมนิสะทอ้นสภาพการปฏบิตังิานจรงิในการประกอบอาชพี) 

 การประเมนิการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิหลกัสูตรตามรายละเอยีดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และมคอ.7 
 หลกัสตูรบณัฑิตศึกษา การประเมินวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ ์ 
 การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิชดัเจน มตีวับ่งชีคุ้ณภาพของรายงานวทิยานิพนธแ์ละการสอบป้องกนั ชดัเจน 
 ขอ้มลูทีร่องรบัการประเมนิทีท่ีม่าโปรง่ใส ตรวจสอบ และสะทอ้นระดบัคุณภาพขของวทิยานิพนธไ์ด้ 
 วทิยานิพนธท์ีม่คีุณภาพระดบัดมีาก มปีระเดน็วจิยัทีส่ะทอ้นความคดิรเิริม่ รว่มสมยั มกีารออกแบบการวจิยั

ทีเ่หมาะสม เป็นตวัอยา่งของผลงานทีม่คีุณภาพ มกีารเผยแพรใ่นรปูแบบ/วารสารซึง่เป็นทีย่อมรบัในสาขา
วชิาชพีหรอืรบัรองโดย สกอ. 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.4    : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ความพรอ้มของสิง่สนับสนุนการเรยีนการสอนมหีลายประการ ไดแ้ก่ ความ
พรอ้มทางกายภาพ เช่น หอ้งเรยีน ห้องปฏบิตักิาร ทีพ่กัของนักศกึษา ฯลฯ และความพรอ้มของสิง่อ านวย
ความสะดวกหรอืทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เช่น หอ้งสมุด หนังสอื ต ารา สิง่พมิพ ์วารสาร ฐานขอ้มลูเพื่อ
การสบืคน้ แหล่งเรยีนรู ้ สื่ออเิลค็ทรอนิกส์ ฯลฯ  สิง่สนับสนุนเหล่านี้ต้องมปีรมิาณเพยีงพอ และมคีุณภาพ
พรอ้มใชง้าน ทนัสมยั 
  
เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 
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                                        คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 2557-2561 

แนวทางในการประเมนิตวับ่งชี ้ 
 แนวปฏิบติัท่ีพึงประสงค ์

ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
 การเตรยีมความพรอ้มทางกายภาพ (หอ้งเรยีน/หอ้งปฏบิตักิาร, สภาพแวดลอ้มดา้นการเรยีนรู)้ 
 การจดัสิง่อ านวยความสะดวก และสิง่สนบัสนุนทางการศกึษา เช่น หอ้งสมดุ/ฐานขอ้มลูทรพัยากรการเรยีนรู ้ 

วารสารวชิาการเพื่อการสบืคน้ ฯลฯ เพยีงพอ ทนัสมยั  
 การจดัพืน้ที/่สถานทีส่ าหรบันกัศกึษาและอาจารยไ์ดพ้บปะ สงัสรรค ์แลกเปลีย่นสนทนา หรอืท างานรว่มกนั 
 ในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน (กรณบีณัฑติศกึษา) มบีรกิารคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูใหบ้รกิาร 
 ส าหรบัการเรยีนการสอนทางไกล ระบบการเรยีนรูแ้บบทางไกลมปีระสทิธภิาพ อาจารยแ์ละนกัศกึษา

สามารถตดิต่อสื่อสารไดใ้กลช้ดิ 
 การเปิดบรกิารหลกัสตูรบณัฑติศกึษาควรด าเนินการต่อเมือ่สถาบนัมคีวามพรอ้มและก าหนดความคาดหวงั

สงูกว่าขอ้ก าหนดในหลกัสตูรปรญิญาตรทีีเ่ป็นสาขาเดยีวกนั ทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละสิง่อ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการสบืคน้และการเรยีนรูต้อ้งมมีากกว่าขอ้ก าหนดทีพ่งึ
มอีงหลกัสตูรปรญิญาตร ี

 มกีารจดัสรรงบประมาณใหน้กัศกึษาเพื่อท าวจิยั  (ส าหรบับณัฑติศกึษา) 
 มหีอ้งท างานวจิยั (ซึง่ไมใ่ช่หอ้งเรยีน)  เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใชไ้ดส้ะดวกในการท าวจิยั (ส าหรบับณัฑติศกึษา) 
 มอุีปกรณ์และเครือ่งมอืพืน้ฐานทีจ่ าเป็นและเหมาะสมในการท าวจิยัในสถานศกึษานัน้ (ส าหรบับณัฑติศกึษา) 
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ตวับ่งช้ีท่ี 4.5    : ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
    ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  ผลการด าเนินงานของหลกัสตูร โดยผูป้ระสานงานหรอืผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร
ได้รายงานผลประจ าปีในการควบคุมก ากบัการด าเนินงานตามตามตวับ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในหลกัสูตรแต่ละ
หลกัสตูร ซึง่ประกอบดว้ย 
 
การควบคุมก ากับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
 อ่ืนๆ ถ้ามีเพ่ิมเติม 

 
เกณฑก์ารประเมิน  :    
 

ปรับปรุง 
อย่างยิ่ง (0) 

ปรับปรุง (1) พอใช้ (2) ปานกลาง (3) ดี (4) ดีมาก (5) 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีข้อมลู 
 ไม่มีแนวคดิใน
การก ากบั
ตดิตามและ
ปรับปรุง 
 

 มีระบบ 
 ไม่มีกลไกในการ
ด าเนินงานตาม
ระบบ 

 ยงัไมเ่หน็ผลการ
พฒันาตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
และมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฒันาการยิง่ขึน้ 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการ
ด าเนินงานตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการ
ปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงได้กบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนั 

 มีระบบ 
 มีกลไกในการด าเนินงาน
ตามระบบ 

 มีการด าเนินงาน การ
ประเมินและการปรับปรุง 

 ผลการพฒันาครบถ้วน
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
และเทียบเคียงกบั
หลกัสตูรเดียวกนัหรือ
สมัพนัธ์กนัมีผลการ
ด าเนินงานท่ีสงูกว่า 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การควบคมุก ากบัมาตรฐาน 
ค าอธิบาย  คณะกรรมการการอุดมศกึษา มหีน้าทีห่ลกัส าคญัประการหน่ึงคอืการพจิารณาเสนอ
นโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการอุดมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
และแผนการศกึษาแห่งชาต ิโดยค านึงถงึความเป็นอสิระและความเป็นเลศิทางวชิาการของสถานศกึษาระดบั
ปรญิญา  โดยไดจ้ดัมาตรฐานการอุดมศกึษาและเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อส่งเสรมิให้
สถาบนัอุดมศกึษาไดพ้ฒันาดา้นวชิาการและวชิาชพี รวมทัง้การพฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐานในการ
จดัการศกึษา ระดบัอุดมศกึษาใหม้คีวามทดัเทยีมกนั  และไดป้ระกาศใชเ้กณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัต่างๆ  
มาอย่างต่อเน่ือง  ซึง่ปจัจบุนัไดม้ปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัต่างๆ 
พ.ศ.2548  เพื่อประโยชน์ในการรกัษามาตรฐานวชิาการและวชิาชพี  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรบัรองวทิย
ฐานะและมาตรฐานการศกึษา  โดยสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ปิดด าเนินการหลกัสตูรหรอืหลกัสตูรปรบัปรงุลว้นใช้
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 เป็นหลกัในการพฒันาหลกัสตูรและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรฯ ดงักล่าว   
 ในการควบคุมก ากบัมาตรฐาน จะพจิารณาจากการบรหิารจดัการหลกัสตูรทุกหลกัสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรทีไ่ดป้ระกาศใชเ้มือ่ พ.ศ.2548 ตลอดระยะเวลาทีม่กีารจดัการเรยีนการ
สอนในหลกัสตูรดงักล่าว  โดยหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรจีะพจิารณาตามเกณฑฯ์ ดงักล่าวใน 4 ประเดน็ และ
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา จะพจิารณาตามเกณฑฯ์ ดงักล่าวจ านวนรวมทัง้สิน้ 12 ประเดน็ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้



 
 

  
                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา 2557-2561 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1  เป็นตวับ่งชีม้าตรฐาน  1 ตวับ่งชี ้ ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรและเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2548  
เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร 

ไมน้่อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารยป์ระจ าเกนิกว่า 1 
หลกัสตูรไมไ่ดแ้ละประจ า
หลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดั
การศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ 
 

ไมน้่อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกนิกว่า 1 หลกัสตูรไมไ่ด ้
และประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลา
ทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ 

ไมน้่อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกนิกว่า 1 หลกัสตูรไมไ่ด ้
และประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลา
ทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ 

บนัทกึขอ้ความที ่ศธ 0506(2)/ว 
569 ลว. 18 เมย. 2549 ก าหนดว่า 
 อาจารยป์ระจ าสามารถเป็น

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีเ่ป็น
หลกัสตูรพหุวทิยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอ้กี 1 
หลกัสตูร โดยตอ้งเป็นหลกัสูตร
ทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัหลกัสูตร
ทีไ่ดป้ระจ าอยูแ่ลว้ 

 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใน
ระดบับณัฑติศกึษา สามารถ
เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใน
ระดบัปรญิญาเอกหรอืปรญิญา
โทในสาขาวชิาเดยีวกนัไดอ้กี 
1 หลกัสตูร 

 กรณหีลกัสตูรปรญิญาตรทีีม่ ี
แขนงวชิา/กลุ่มสาขา 
ก าหนดใหต้อ้งมอีาจารย์
ประจ าหลกัสตูรจ านวนไมน้่อย
กว่า 3 คน ใหค้รบทุกแขนง
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เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
วชิา/กลุ่มวชิาของหลกัสตูร 
โดยมคีุณวุฒคิรอบคลุมแขนง
วชิา/กลุ่มวชิาทีเ่ปิดสอน ตาม
บนัทกึขอ้ความที ่ศธ 0506(4)/
ว254 ลงวนัที ่11 มคี.57 

2. คุณสมบตัขิองอาจารย์

ประจ าหลกัสตูร 

คุณวุฒริะดบัปรญิญาโทหรอื
เทยีบเท่า  ในสาขาทีต่รงหรอื
สมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
หรอืด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไมต่ ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย ์
อยา่งน้อย 2 คน 
 

ตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรทีร่ะบุไวห้ลกัสตูรใด
หลกัสตูรหน่ึงเท่านัน้โดยมี
คุณสมบตัเิป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร หรอือาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์หรอือาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ ์หรอือาจารยผ์ูส้อน 

ตอ้งท าหน้าทีเ่ป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรทีร่ะบุไวห้ลกัสูตรใด
หลกัสตูรหน่ึงเท่านัน้ โดยมี
คุณสมบตัเิป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร หรอือาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์หรอือาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธห์รอือาจารยผ์ูส้อน 

 

3. คุณสมบตัขิองอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

 คุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า หรอืด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารยข์ึน้ไป ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัจ านวน
อยา่งน้อย 3 คน 

คุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาเอกหรอื
เทยีบเท่า หรอืด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารยข์ึน้ไป ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัจ านวน
อยา่งน้อย 3 คน 

 

4. คุณสมบตัขิองอาจารย์

ผูส้อน 

 1. อาจารยป์ระจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบนั  มคีุณวุฒปิรญิญา

โทหรอืด ารงต าแหน่งทางวชิาการ

1. อาจารยป์ระจ าหรอืผูท้รง 

คุณวุฒภิายนอกสถาบนั  มคีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืด ารงต าแหน่งทาง

หลกัสตูรปรญิญาโท ตามบนัทกึ
ขอ้ความที ่ศธ 0504(4)/ว867 
ก าหนดว่า ใหอ้าจารยท์ีม่คีุณวุฒิ
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เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
ไมต่ ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย ์ใน

สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นั และ 

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน 

และ 

3. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่

ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา  

วชิาการไมต่ ่ากว่ารองศาสตราจารย ์

ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นั และ 

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน 

และ 

3. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่

ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา 

ระดบัปรญิญาเอกเป็นอาจารย์
ผูส้อนในหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท
ได ้แมจ้ะยงัไม่มผีลงานวจิยั
หลงัจากส าเรจ็การศกึษา ทัง้นี้ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัที่
เริม่สอน จะตอ้งมผีลงานวจิยัจงึจะ
สามารถเป็นอาจารยผ์ูส้อนในระดบั
ปรญิญาเอก และเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์และอาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธใ์นระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอกได ้

5. คุณสมบตัขิองอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกั

และอาจารยท์ีป่รกึษาการ

คน้ควา้อสิระ 

 1. เป็นอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการไมต่ ่ากว่ารองศาสตราจารย ์

ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นั และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่

ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา  

1. เป็นอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการไมต่ ่ากว่ารองศาสตราจารย ์

ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นั และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่

ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา  

- การพจิารณากรณอีาจารย์
เกษียณอายงุานหรือลาออก
จากราชการ ดงันี้ 
1) หลกัสตูรสามารถจา้งอาจารย์

ทีม่คีุณสมบตัติามเกณฑฯ์ ซึง่
เกษยีณอายงุานหรอืลาออก
จากราชการ กลบัเขา้มา
ท างานแบบเตม็เวลาหรอืบาง
เวลาไดโ้ดยใชร้ะบบการจา้ง
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เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
พนกังานมหาวทิยาลยั คอืมี
สญัญาจา้งทีใ่หค้่าตอบแทน
เป็นรายเดอืนและมกีาร
ก าหนดภาระงานไวอ้ย่าง
ชดัเจน อาจารยด์งักล่าว
สามารถปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
หลกั อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์ว่ม อาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธ ์และ
อาจารยผ์ูส้อนได ้ 

3. “อาจารยเ์กษยีณอายงุาน” 

สามารถปฏบิตัหิน้าทีอ่าจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกัไดต่้อไป

จนนิสติส าเรจ็การศกึษา หาก

นกัศกึษาไดร้บัอนุมตัโิครงร่าง

วทิยานิพนธก่์อนการเกษยีณอายุ 

6. คุณสมบตัขิองอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม  

 1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรอื

ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกทีม่คีุณวุฒิ

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรอื

ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกทีม่คีุณวุฒิ

แนวทางบรหิารเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.
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เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
(ถา้ม)ี ปรญิญาเอกหรอืด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการไมต่ ่ากว่ารองศาสตราจารย ์

ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นัและ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่

ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา  

ปรญิญาเอกหรอืด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการไมต่ ่ากว่ารองศาสตราจารย ์

ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่

สมัพนัธก์นัและ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่

ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา  

2548 ขอ้ 7.6 ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ 

หมายถงึบุคลากรทีม่คีวามรูค้วาม

เชีย่วชาญในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน

เป็นอยา่งด ีซึง่อาจเป็นบุคลากรที่

ไมอ่ยูใ่นสายวชิาการ หรอืเป็น

ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั โดย

ไมต่อ้งพจิารณาดา้นคุณวุฒแิละ

ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูเ้ชีย่วชาญ

เฉพาะทีจ่ะเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธห์ลกั ตอ้งเป็นบุคลากร

ประจ าในสถาบนัเท่านัน้ ส่วน

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทีจ่ะเป็นอาจารย์

ทีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม อาจเป็น

บุคคลากรประจ าในสถาบนัหรอื

ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนัทีม่ ี

ความรู ้ความเชีย่วชาญและ

ประสบการณ์สงูในสาขาวชิานัน้ ๆ 

เป็นทีย่อมรบัในระดบัหน่วยงาน
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                                        คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 2557-2561 

เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
หรอืระดบักระทรวงหรอืวงการ

วชิาชพีดา้นนัน้ เทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่า

ระดบั 9 ขึน้ไป ตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืนและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งก าหนด  

    ในกรณหีลกัสตูรปรญิญาเอกไม่

มอีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม 

อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์หรอื

อาจารยผ์ูส้อน ทีไ่ดร้บัคุณวุฒิ

ปรญิญาเอก หรอืไมเ่ป็นผูด้ ารง

ต าแหน่งทางวชิาการตัง้แต่รอง

ศาสตราจารยข์ึน้ไปในสาขาวชิาที่

เปิดสอน สถาบนัอุดมศกึษาอาจ

แต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นแทน

เป็นกรณีๆ  ไป โดยความเหน็ชอบ

ของสภาสถาบนัอุดมศกึษา และ

ตอ้งแจง้คณะกรรมการการ
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เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
อุดมศกึษาใหร้บัทราบการแต่งตัง้

นัน้ดว้ย  

7. คุณสมบตัขิองอาจารย์

ผูส้อบวทิยานิพนธ ์  

 1. อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืด ารง

ต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่ารอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอื

สาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัและ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่

ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา  

1. อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอืด ารง

ต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่ารอง

ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอื

สาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัและ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่

ไมใ่ช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั

ปรญิญา  

 

8. การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน

ของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านัน้) 

ตอ้งเป็นรายงานสบืเนื่องฉบบัเตม็
ในการประชุมทางวชิาการ
(proceedings) หรอืวารสารหรอื
สิง่พมิพว์ชิาการซึง่อยูใ่นรปูแบบ
เอกสารหรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

วารสารหรอืสิง่พมิพว์ชิาการทีม่ ี
กรรมการภายนอกมารว่มกลัน่กรอง
(peer review) ซึง่อยูใ่นรปูแบบ
เอกสาร หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

วทิยานิพนธซ์ึง่เกี่ยวขอ้งกบั
สิง่ประดษิฐ ์การจดทะเบยีน
สทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรสามารถ
ทดแทนแทนการตพีมิพใ์นวารสาร
หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการได ้ โดย
พจิารณาจากปีทีไ่ดร้บัสทิธบิตัร 
หรอือนุสทิธบิตัร ไมใ่ช่ปีทีข่อจด 
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                                        คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 2557-2561 

เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
9. ภาระงานอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละ

การคน้ควา้อสิระในระดบั

บณัฑติศกึษา 

 วิทยานิพนธ ์ 
อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา 15 คน 
 
หากเป็นทีป่รกึษาทัง้ 2 ประเภทให้
เทยีบสดัส่วนนกัศกึษาทีท่ า
วทิยานิพนธ ์1 คนเทยีบเท่ากบั 
นกัศกึษาทีค่น้ควา้อสิระ 3 คน 
 
 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา 5 คน 
 
 

- ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ.2548 ขอ้ 10 
ก าหนดว่า อาจารยป์ระจ า 1 คนให้
เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาไดไ้มเ่กนิ 5 
คน หากหลกัสูตรใดมอีาจารย์
ประจ าทีม่ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะดูแล
นกัศกึษาไดม้ากกว่า 5 คน ใหอ้ยู่
ในดุลยพนิิจของสถาบนัอุดมศกึษา
นัน้ แต่ทัง้นี้ตอ้งไมเ่กนิ 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวจิยัทีม่ศีกัยภาพสงูที่
มคีวามพรอ้มทางดา้นทุนวจิยัและ
เครือ่งมอืวจิยั รวมทัง้ผูท้ีด่ าเนิน
โครงการวจิยัขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลติผลงาน  

10. อาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้

อสิระในระดบับณัฑติศกึษา

มผีลงานวจิยัอย่างต่อเนื่อง

และสม ่าเสมอ 

 อยา่งน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี 
 

อยา่งน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี 
 

ใหน้บัรวมผลงานวจิยัทีต่พีมิพใ์นปี
การศกึษาทีร่บัการประเมนิ 
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เกณฑก์ารประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
11. การปรบัปรงุหลกัสตูรตาม

รอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี 

(จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สรจ็และ

อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบโดย

สภามหาวทิยาลยั/สถาบนั 

เพื่อใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที ่6) 

หมายเหต ุส าหรบัหลกัสตูร 5 
ปี ประกาศใชใ้นปีที ่7 หรอื
หลกัสตูร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที ่
8) 

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี 

(จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สรจ็และอนุมตัิ/

ใหค้วามเหน็ชอบโดยสภา

มหาวทิยาลยั/สถาบนั เพื่อให้

หลกัสตูรใชง้านในปีที ่6) 

 

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี 

(จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สรจ็และอนุมตัิ/

ใหค้วามเหน็ชอบโดยสภา

มหาวทิยาลยั/สถาบนั เพื่อให้

หลกัสตูรใชง้านในปีที ่6) 

 

 

12. การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม
ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อ
การประกนัคุณภาพหลกัสตูร
และการเรยีนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ตวับ่งชี ้TQF ขอ้ 1 - 5 ตอ้ง

ด าเนินการทุกตวั 

 

ตวับ่งชี ้TQF ขอ้ 1 - 5 ตอ้ง

ด าเนินการทุกตวั 

 

ตวับ่งชี ้TQF ขอ้ 1 - 5 ตอ้ง

ด าเนินการทุกตวั 

 

 

รวม  เกณฑ ์4 ขอ้  เกณฑ ์12 ขอ้ เกณฑ ์12 ขอ้  
 
เกณฑก์ารประเมนิดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548  หากมกีารประกาศใชเ้กณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ฉบบัใหม ่เกณฑก์ารประเมนิจะตอ้ง

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรฉบบัทีป่ระกาศใชล้่าสุด 
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ผลการประเมินตวับ่งช้ีมาตรฐาน ก าหนดไว้เป็น 
 ผ่าน และ ไมผ่่าน     หากไมผ่่านเกณฑฯ์ขอ้ใดขอ้หนึ่ง  ถอืว่าหลกัสตูรไมไ่ดม้าตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

หลกัฐานเอกสารท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตวับ่งช้ี 
  1. เอกสารหลกัสตูรฉบบัทีส่กอ.ประทบัตรารบัทราบ  
  2. หนงัสอืน าที ่สกอ. แจง้รบัทราบหลกัสตูร (ถา้ม)ี  
  3. กรณทีีห่ลกัสตูรยงัไมไ่ดแ้จง้การรบัทราบ ใหม้หีนงัสอืน าส่งสกอ. หรอืหนงัสอืส่งคนืจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาทีอ่นุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบ
หลกัสตูร 



 
 

  
                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา 2557-2561 

ระดบัคณะ  ประกอบดว้ยผลการด าเนินงานระดบัหลกัสูตร  และเพิม่เตมิตวับ่งชีท้ีด่ าเนินการในระดบัคณะ   

จ านวนรวม 11 ตวับ่งชี ้ ดงันี้ 

 
องคป์ระกอบด้าน ตวับ่งช้ี ชนิดตวับ่งช้ี 
คุณภาพบณัฑติ 2.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

(ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสตูรทีค่ณะ

รบัผดิชอบ ในปีทีม่กีารประเมนิหลกัสตูรโดย 

ผูป้ระเมนิภายนอก) 

ปจัจยัน าเขา้ 
กระบวนการ และ

ผลผลติ 

2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก ปจัจยัน าเขา้ 

2.3 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทาง

วชิาการ 

ปจัจยัน าเขา้ 

2.4 สดัส่วนจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวน

อาจารยป์ระจ า 

ปจัจยัน าเขา้ 

2.5 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี กระบวนการ 

2.6 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี กระบวนการ 

การวจิยั  

(3 ตวับ่งชี)้ 

2.7 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรค ์ 

กระบวนการ 

 2.8 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต่์อจ านวน

อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ า 

ปจัจยัน าเขา้ 

 2.9 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ผลผลติ 

การบรกิารวชิาการ 

(1 ตวับ่งชี)้ 

2.10 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม  กระบวนการ 

การท านุบ ารงุศลิปะ

และวฒันธรรม  (1 

ตวับ่งชี)้ 

2.11 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม กระบวนการ 

การบรหิารจดัการ 

(2 ตวับ่งชี)้ 

2.12 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากบัตดิตามผลลพัธ์

ตามพนัธกจิและกลุ่มสถาบนั  

กระบวนการ 

2.13  ระบบการประกนัคุณภาพหลกัสตูร กระบวนการ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.1  : ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลลพัธ ์
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : ผลการด าเนินการของแต่ละหลกัสูตรในคณะนัน้  ซึ่งสามารถสะทอ้นคุณภาพ
ของบณัฑติในหลกัสตูรทีค่ณะรบัผดิชอบ 
 
เกณฑก์ารประเมิน : ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสตูรทีค่ณะรบัผดิชอบ  
                                         (ในปีทีม่กีารประเมนิหลกัสตูรโดยผูป้ระเมนิภายนอก) 
 
 
สตูรการค านวณ   ค่าเฉลีย่   =       

 

 

ตารางสรปุผลการประเมินหลกัสูตร 

 

ตวับ่งช้ีมาตรฐาน 
คะแนนเฉล่ียของ 

ตวับ่งช้ีพฒันา 
ระดบัการพฒันา 

ผลการประเมิน  

(จ านวนหลกัสตูร) 

ไม่ผ่าน 0 ไมผ่่านมาตรฐาน  

 

ผา่น 

0.01-1.50 ตอ้งปรบัปรงุ  

1.51-2.50 พอใช ้  

2.51-3.50 ปานกลาง  

3.51-4.50 ด ี  

4.51-5.00 ดมีาก  

 

 
 
 
 
 
 

ผลบวกของค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  : ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้   
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การศกึษาระดบัอุดมศกึษาถอืเป็นการศกึษาระดบัสูงสุดทีต่้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลกึทางวิชาการ เพื่อปฏบิตัิพนัธกิจส าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑติ 
ศึกษาวิจยัเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดงันัน้ หลกัสูตรจงึควรมี
อาจารยท์ีม่รีะดบัคุณวุฒทิางการศกึษาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัพนัธกจิ
หรอืจดุเน้นของหลกัสตูรนัน้ๆ  
 
เกณฑก์ารประเมิน   :    แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 
– 5 
 
1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 50 
ขึน้ไป 
 
2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 
ขึน้ไป 
 
สตูรการค านวณ  : 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  
 
 
 
 
 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนทีไ่ด ้ =   
 
 

จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
       ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒปิรญิญาเอกพจิารณาจากระดบัคุณวุฒทิีไ่ดร้บัหรอืเทยีบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

คุณวุฒ ิ
ของกระทรวงศกึษาธกิารกรณทีีม่กีารปรบัวุฒกิารศกึษาใหม้หีลกัฐานการส าเรจ็การศกึษาภายในรอบปี
การศกึษานัน้ทัง้นี้ อาจใชคุ้ณวุฒอิื่นแทนคุณวุฒปิรญิญาเอกไดส้ าหรบักรณทีีบ่างสาขาวชิาชพีมคีุณวุฒอิื่นที่
เหมาะสมกว่าทัง้นี้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 2. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้ับตามปีการศกึษาและนับทัง้ที่ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ ใน
กรณทีีม่อีาจารยบ์รรจุใหม่ใหค้ านวณตามเกณฑอ์าจารยป์ระจ าทีร่ะบุในค าชีแ้จงเกี่ยวกบัการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.3  : ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ปจัจยัน าเขา้   
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปญัญาของประเทศ และมคีวามรบัผิดชอบที่
จะต้องส่งเสรมิให้อาจารย์ในสถาบนัท าการศึกษาวจิยัเพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตรส์าขาวชิา
ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปใช้ในการเรยีนการสอน รวมทัง้การแก้ไขปญัหาและพฒันาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการเป็นสิง่สะทอ้นการปฏบิตังิานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกจิของหลกัสตูร 
 
เกณฑก์ารประเมิน :   แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5  

 
1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 
     ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารยร์วมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป  
 
2. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 
     ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารยร์วมกนั ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
 
สตูรการค านวณ : 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ  = 
 
 
 
                                          
 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 คะแนนทีไ่ด ้   =  
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
            จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

X 5                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.4  : สดัส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า  
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : ปจัจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ปจัจยัส าคญัประการหน่ึงส าหรบัการจดัการการศึกษาระดบัอุดมศึกษา คือ
สดัส่วนของนักศกึษาต่ออาจารย ์ทีจ่ะต้องสอดคลอ้งกบัศาสตรใ์นแต่ละสาขาวชิาและลกัษณะการเรยีนการสอน 
รวมทัง้มคีวามเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอตัราก าลงั ภาระงานอาจารย ์เป้าหมายการผลติ
บณัฑติ ดงันัน้ สถาบนัจงึควรมจี านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏบิตังิานจรงิใน
สดัส่วนทีเ่หมาะสมกบัสาขาวชิา 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ ากบัเกณฑม์าตรฐาน และน ามาเทยีบกบัค่าความต่างทัง้ดา้นสูงกว่าและต ่ากว่าทีก่ าหนดเป็นคะแนน0 และ 
5 คะแนน และใชก้ารเทยีบบญัญตัไิตรยางศด์งันี้ 
 ค่าความแตกต่างทัง้ดา้นสงูกว่าและต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานไมเ่กนิรอ้ยละ  10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทัง้ดา้นสงูกว่าและต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานตัง้แต่รอ้ยละ  20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทัง้ดา้นสงูกว่าและต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานตัง้แต่รอ้ยละ10 และไมเ่กนิรอ้ยละ 20  ให้
น ามาเทยีบบญัญตัไิตรยางศ์ตามสตูรดงันี้เพื่อเป็นคะแนนของหลกัสตูรนัน้ๆ 
 
การค านวณ : สตูรค านวณจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
 
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  =                     
                                                                                                   
 
การปรบัจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ใหม้กีารปรบัค่าจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า
ในระดบับณัฑติศกึษาใหเ้ป็นระดบัปรญิญาตร ีเพื่อน ามารวมค านวณหาสดัส่วจ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาต่อ
อาจารยป์ระจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
จ านวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 
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สดัส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สดัส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็

เวลาต่ออาจารยป์ระจ า 
1. วทิยาศาสตรส์ุขภาพ 8:1 
2. วทิยาศาสตรก์ายภาพ 20:1 
3. วศิวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงัเมอืง 8:1 
5. เกษตร ปา่ไมแ้ละประมง 20:1 
6. บรหิารธุรกจิ พาณชิยศาสตร ์บญัช ีการจดัการ การท่องเทีย่ว 

เศรษฐศาสตร ์
25:1 

7. นิตศิาสตร ์ 50:1 
8. ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศลิปกรรมศาสตร ์วจิติรศลิป์และประยกุตศ์ลิป์ 8:1 
10. สงัคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25:1 

 
การคิดคะแนน 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐานและน ามาคดิเป็นค่ารอ้ยละ ดงัสตูร 
 
         ค่ารอ้ยละ = 
 
2) น าค่ารอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนนดงันี้ 

2.1) ค่ารอ้ยละไมเ่กนิรอ้ยละ 10  คดิเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่ารอ้ยละเกนิรอ้ยละ 20   คดิเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่ารอ้ยละตัง้แต่ 10.01 และไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ใหน้ ามาคดิคะแนนดงันี้ 
 
       คะแนน =  

 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาที่เกิดจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                     สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X100 

(20 - ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 1) x 5 
                       10 
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ตวัอย่างการค านวณ 
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลกัสตูรหน่ึงทางดา้นสงัคมศาสตร ์= 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน =                                = รอ้ยละ 4  ไดค้ะแนน 5 คะแนน 
 
 
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลกัสตูรหน่ึงทางดา้นสงัคมศาสตร ์= 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน =                                = รอ้ยละ28ไดค้ะแนน 0 คะแนน 
  
 
จ านวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลกัสตูรหน่ึงทางดา้นสงัคมศาสตร ์= 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน =                                = รอ้ยละ12 
 
 
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากบั 20 – 12 = 8 ไดค้ะแนน =    8 x 5 = 4 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

25 - 24 
    25 

X 100 

32 - 25 
    25 

X 100 

28 - 25 
    25 

X 100 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.5  : การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : คณะควรจดับรกิารด้านต่างๆ ให้นักศกึษาและศษิยเ์ก่าในกจิกรรมที่เป็นประ
โยขน์กบันักศึกษาเพื่อการด ารงชวีิตอย่างมคีวามสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตัง้แต่การให้
ค าปรกึษา ทัง้ดา้นวชิาการและการใชช้วีติ จดับรกิารขอ้มลูหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร เช่น ทุนกู้ยมืการศกึษา แหล่ง
ทุนการศกึษาต่อ การบรกิารจดัหางาน แหล่งขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชพี การเตรยีมความพรอ้มเพื่อการ
ท างานเมือ่ส าเรจ็การศกึษา ขอ้มลูขา่วสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบนัที่จ าเป็นแก่นักศกึษาและศษิยเ์ก่า 
โดยการให้บรกิารทัง้หมดต้องให้ความส าคญักบัการบรกิารที่มคีุณภาพและเกดิประโยชน์แก่ผู้รบับรกิารอย่าง
แทจ้รงิ 
 
เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. จดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการ และการใชช้วีติแก่นักศกึษาในคณะ 

2. มกีารใหข้อ้มลูของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหล่งงานทัง้เตม็เวลา

และนอกเวลาแก่นกัศกึษา 

3. จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างานเมือ่ส าเรจ็การศกึษาแก่นกัศกึษา 

4. ประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจดับรกิารในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไมต่ ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 

5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรงุพฒันาการใหบ้รกิารและการใหข้อ้มลู เพื่อส่งใหผ้ล

การประเมนิสงูขึน้หรอืเป็นไปตามความคาดหวงัของนกัศกึษา 

6. ใหข้อ้มลูและความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชพีแก่ศษิยเ์ก่า 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3-4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.6  : กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : คณะต้องส่งเสรมิให้มกีารจดักิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กจิกรรมนักศกึษาหมายถงึกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ด าเนินการทัง้โดยคณะและโดยองค์กรนักศกึษา 
เป็นกจิกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมจะมโีอกาสได้รบัการพฒันาสตปิญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจรยิธรรม
สอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑติที่พงึประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จรยิธรรม (2) ความรู ้(3) 
ทกัษะทางปญัญา (4) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ี่คณะ สภา/
องค์กรวชิาชพีได้ก าหนดเพิม่เติม ตลอดจนสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑติ และน าหลกั PDSA 
(Plan, Do, Study, Act) ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัเป็นการพฒันาคุณภาพนกัศกึษาอย่างยัง่ยนื 
 
เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. จดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาในภาพรวมของคณะโดยใหน้กัศกึษามสี่วนรว่มใน

การจดัท าแผนและการจดักจิกรรม 

2. ในแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ใหด้ าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนี้ใหค้รบถว้น 

- กจิกรรมส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีก่ าหนดโดยสถาบนั 

- กจิกรรมกฬีา หรอืการส่งเสรมิสุขภาพ 

- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

- กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

- กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

3. จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศกึษา  

4. ทุกกจิกรรมทีด่ าเนินการ  มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรมและน า

ผลการประเมนิมาปรบัปรงุการด าเนินงานครัง้ต่อไป 

5. ประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 

6. น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรอืปรบัปรงุการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

 1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3 – 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.7  : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบนัอุดมศึกษาต้องมกีารบริหารจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทัง้การสนับสนุนด้านการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยัจาก
งบประมาณของสถาบนัให้กบับุคลากร  ส่งเสรมิพฒันาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจยัและทีมวิจยั  การ
สนับสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็นซึง่รวมถงึทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการเงนิ  เครื่องมอือุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ
ตลอดจนจดัระบบสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่นักวจิยัอย่างเหมาะสม ตลอดจนมรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุม้ครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์เพื่อกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
 
เกณฑม์าตรฐาน :  

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์

2. สนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์นประเดน็ต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการวิจยัฯ หรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยัฯ หรอืศูนย์

เครือ่งมอื หรอืศูนยใ์หค้ าปรกึษาและสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
- กจิกรรมวชิาการที่ส่งเสรมิงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจดัให้มศีาสตราจารย์อาคนัตุกะหรอืศาสตราจารย์รบัเชิญ (visiting 
professor) 

3. จดัสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
4. จดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในการประชุม

วชิาการหรอืการตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยั
หรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ  

5. มกีารพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนักวจิยั มกีารสร้างขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่อง
อาจารยแ์ละนกัวจิยัทีม่ผีลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคด์เีด่น 

6. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
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เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3-4ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.8  ; เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ 
นักวิจยั  

 
ชนิดชองตวับ่งช้ี  : ปจัจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ปจัจยัส าคญัทีส่่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิการผลติงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์น
สถาบนัอุดมศกึษา คอื เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ดงันัน้ สถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องจดัสรรเงนิจาก
ภายในสถาบนัและทีไ่ดร้บัจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนบัสนุนการท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ
ตามสภาพแวดลอ้มและจดุเน้นของสถาบนั 
  นอกจากนัน้เงนิทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีส่ถาบนัไดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชี้
ทีส่ าคญั ทีแ่สดงถงึศกัยภาพดา้นการวจิยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัทีอ่ยูใ่นกลุ่มทีเ่น้นการวจิยั 
 
เกณฑก์ารประเมิน :  โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5  
 
1. เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
   จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  60,000 บาทขึน้ไปต่อคน   

 
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที ่ 
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที ่  
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  25,000 บาทขึน้ไปต่อคน   

 
2. เกณฑป์ระเมินเฉพาะสถาบนักลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที่ 

ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  180,000 บาทขึน้ไปต่อคน 
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2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
                       จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัทีก่ าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5  =  150,000 บาทขึน้ไปต่อคน  
 

2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
  จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัที ่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5  =  75,000 บาทขึน้ไปต่อคน  
 
สตูรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวจิยั 
 
 จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ  =     
 
 
2. แปลงจ านวนเงนิทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนทีไ่ด ้ =  
 
 
สรปุคะแนนท่ีได้ในระดบัคณะวิชา 

คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 
 
หมายเหต ุ: 

1. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวจิยัใหน้บัตามปีการศกึษา และนับเฉพาะทีป่ฏบิตังิานจรงิไม่นับรวมผูล้า
ศกึษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงนิทีม่กีารลงนามในสญัญารบัทุนในปีการศกึษาหรอืปีงบประมาณหรอืปีปฏทินิ
นัน้ๆ ไมใ่ช่จ านวนเงนิทีเ่บกิจา่ยจรงิ 

3. กรณีทีม่หีลกัฐานการแบ่งสดัส่วนเงนิสนับสนุนงานวจิยั ซึ่งอาจเป็นหลกัฐานจากแหล่งทุนหรอื
หลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัทีร่่วมโครงการ ใหแ้บ่งสดัส่วนเงนิตามหลกัฐานทีป่รากฏ กรณีทีไ่ม่มี
หลกัฐาน ใหแ้บ่งเงนิตามสดัส่วนผูร้ว่มวจิยัของแต่ละสถาบนั  

4. การนับจ านวนเงนิสนับสนุนโครงการวจิยั  สามารถนับเงนิโครงการวจิยัสถาบนัทีไ่ดล้งนามใน
สญัญารบัทุนโดยอาจารยป์ระจ าหรอืนกัวจิยั แต่ไม่สามารถนบัเงนิโครงการวจิยัสถาบนัทีบุ่คลากรสายสนับสนุน
ทีไ่มใ่ช่นกัวจิยัเป็นผูด้ าเนินการ 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
        จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        

x 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.9  : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลผลติ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :  ผลงานวชิาการเป็นข้อมูลที่ส าคญัในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ

นักวจิยัไดส้รา้งสรรคข์ึน้เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

เป็นผลงานทีม่คีุณค่า  สมควรส่งเสรมิใหม้กีารเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์ทัง้เชงิวชิาการและการแข่งขนัของ

ประเทศ    ผลงานวชิาการอยู่ในรปูของบทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาติ หรอื ระดบันานาชาติ  ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรอื 

SCOPUS ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัรหรอืสทิธบิตัร  หรอืเป็นผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิ

ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการต าราหรอืหนังสอืทีใ่ช้

ในการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้  โดยมวีธิกีารคดิ

ดงันี้ 

 
เกณฑก์ารประเมิน :  
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รอ้ยละ 30  = 5 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตรส์ขุภาพ  รอ้ยละ 30  = 5 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   รอ้ยละ 20  = 5 
สตูรค านวณ 
 1. ค านวณรอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัตามสตูร 
 
 
            
 
 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนทีไ่ด ้ = 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย 
             จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 

      ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5                        X 5 
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ก าหนดระดบัคณุภาพผลงานท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 
ค่าน ้าหนัก ระดบัคณุภาพงานวิจยั 

0.20 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ

0.40 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีม่กีารตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต)ิ  หรอืในวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่นประกาศของ กกอ. แต่สภาบนัน าเสนอสภาเพื่ออนุมตัิ 
(ดจูากขอ้ยกเวน้ในประกาศของ กกอ. เรือ่งวารสารงานวจิยั ทีต่อ้งใหส้ภาอนุมตัวิารสารเหล่านี้) 

0.60 - บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI (กลุ่มที ่2 ) 
- ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 

0.80 - บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีม่กีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูที่
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ 
คณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556หรอืมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI (กลุ่มที ่1 ) 

1.00 - บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการมกีารตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 (ดภูาคผนวก) 

- ผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร 
- ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 
- ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ 
- ผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบยีน 
- ต าราหรอืหนงัสอืทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแล้ว  
- ต าราหรอืหนงัสอืทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแต่ไมไ่ดน้ ามา

ขอรบัการประเมนิต าแหน่างทางวชิาการ 
 

ก าหนดระดบัคณุภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 
ค่าน ้าหนัก ก าหนดระดบัคณุภาพงานสร้างสรรคท่ี์เผยแพร่* 

0.20 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์online 
0.40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั 
0.60 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
0.80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
1.00 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ

 

*  ผลงานสรา้งสรรคท์ุกชิน้ต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่อีงคป์ระกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัรว่มพจิารณาดว้ย 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.10  : การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การบรกิารวชิาการเป็นภารกจิหลกัอกีอย่างหนึ่งของสถาบนัอุดมศกึษา คณะควร
ค านึงถงึกระบวนการในการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคม โดยศกึษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจดัท าแผน
บรกิารวิชาการประจ าปี ทัง้การบรกิารวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบรกิารวชิาการที่คณะจดัท าเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมนิความส าเร็จของการบรกิารวิชาการ  และน ามาจดัท าเป็นแผนเพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอนแก่นักศึกษาให้มปีระสบการณ์จากสภาพจรงิและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลพัธ์ที่
สรา้งความพงึพอใจต่อชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :   

1. จดัท าแผนการบรกิารวชิาการประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและก าหนดตวั
บ่งชี้ว ัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอสภา
มหาวทิยาลยั/สถาบนัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

2. โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผนฯ ทุกโครงการมกีารจดัท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบรกิารวชิาการเพื่อใหเ้กดิผลต่อการพฒันานกัศกึษา หรอืชุมชน หรอืสงัคม 

3. โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมในขอ้ 1 ที่ทัง้โครงการทีม่รีายไดแ้ละโครงการที่ใหบ้รกิาร
แบบไมห่วงัผลเชงิธุรกจิ 

4. ประเมนิความส าเรจ็ตามตวับ่งชีข้องแผนและโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมในขอ้ 1 และ
น าเสนอสภามหาวทิยาลยั/สถาบนัเพื่อพจิารณา 

5. น าผลการประเมนิตามขอ้ 4  มาปรบัปรงุแผนหรอืพฒันาการใหบ้รกิารวชิาการสงัคม 
6. คณะตอ้งมสี่วนรว่มในการบรกิารวชิาการแก่สงัคมในระดบัสถาบนั 

 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3-4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.11  : การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรมไทย 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศกึษาต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบรหิารจดัการ
งานท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมทัง้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตาม
จดุเน้นของสถาบนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล    
 
เกณฑม์าตรฐาน :  

1. ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม   
2. จดัท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้ว ัดความส าเร็จตาม

วตัถุประสงคข์องแผน รวมทัง้จดัสรรงบประมาณเพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน 
3. ก ากบัตดิตามใหม้กีารด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
4. ประเมนิความส าเรจ็ตามตวับ่งชี้ที่วดัความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวฒันธรรม 
5. น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืกจิกรรมดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
6. เผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นที่ยอมรบัใน

ระดบัชาต ิ 
 

เกณฑก์ารประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
3 – 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 -7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.12  : การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจและ 
    กลุ่มสถาบนั 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
อธิบายตวับ่งช้ี  :  สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทาง
วชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกจิหลกั สถาบนัอุดมศกึษาจ าเป็นต้องมี
การพฒันาแผนเพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาและการด าเนินงานของสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลุ่ม
สถาบนัตลอดจนมกีารบรหิารทัง้ด้านบุคลากร การเงนิ ความเสี่ยงและการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกจิหลกัใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 
เกณฑม์าตรฐาน 
  1. พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT กบัวสิยัทศัน์ของคณะ และพฒันาไปสู่แผนกล
ยทุธท์างการเงนิและแผนปฏบิตักิารประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อใหบ้รรลุผลตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ ์ 
  2. ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงนิที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร 
สดัส่วนค่าใชจ้่ายเพื่อพฒันานักศกึษา อาจารย ์บุคลากร การจดัการเรยีนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวเิคราะห์
ความคุม้ค่าของการบรหิารหลกัสตูร ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการผลติบณัฑติ และโอกาสในการแขง่ขนั 
  3. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง ทีเ่ป็นผลจากการวเิคราะห์และระบุปจัจยัเสี่ยงทีเ่กดิ
จากปจัจยัภายนอก หรอืปจัจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกจิของคณะและให้
ระดบัความเสีย่งลดลงจากเดมิ 
  4. บรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการทีแ่สดงผลการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจน 
  5. คน้หาแนวปฏบิตัทิีด่จีากความรูท้ ัง้ที่มอียู่ในตวับุคคล ทกัษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรยีนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑติและด้านการวิจยั   
จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและน ามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ 
  6. การก ากบัตดิตามการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 
  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัพนัธกจิและพฒันาการของคณะทีไ่ด้ปรบัให้การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบรหิารงานคณะตามปกตทิีป่ระกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ  
 

เกณฑก์ารประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2   ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
3 – 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 -7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 2.13  : ระบบการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
อธิบายตวับ่งช้ี  :   ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร  มกีารด าเนินการตัง้แต่ 
การควบคุมคุณภาพ การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์าร
ประเมนิฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษามากกว่าการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหส้ามารถส่งเสรมิ 
สนบัสนุน ก ากบัตดิตาม การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด สะทอ้นการจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพ  
 
เกณฑม์าตรฐาน 
  1. มรีะบบและกลไกในการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการ
ประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
  2. มคีณะกรรมการก ากบั ตดิตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบทีก่ าหนดในชอ้ 1 และ
รายงานผลการตดิตามใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณาทุกภาคการศกึษา 
  3. มกีารจดัสรรทรพัยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหลกัสตูรใหเ้กดิผลตามองค์
องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
  4. มกีารประเมนิคุณภาพหลกัสตูรตาม มคอ.7 ตามก าหนดเวลาทุกหลกัสตูร และรายงานผล
การประเมนิใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา  
  5. น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ี
คุณภาพดขีึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑก์ารประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2   ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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ระดบัสถาบนั  ประกอบดว้ยผลการด าเนินงานระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และเพิม่เตมิตวับ่งชีท้ีด่ าเนินการใน
ระดบัสถาบนั  จ านวนรวม 10 ตวับ่งชี ้ ดงันี้ 
 

องคป์ระกอบด้าน ตวับ่งช้ี ชนิดตวับ่งช้ี 
การผลติบณัฑติ 
(3 ตวับ่งชี)้ 

3.1 ผลการบรหิารหลกัสตูรโดยรวม 
    (ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสตูรที ่  
      สถาบนัรบัผดิชอบ ในปีทีม่กีารประเมนิหลกัสตูร 
      โดยผูป้ระเมนิภายนอก) 

ปจัจยัน าเขา้ 
กระบวนการ 
และผลผลติ 

3.2 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี กระบวนการ 
3.3 กจิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี กระบวนการ 

การวจิยั 
(3 ตวับ่งชี)้ 

3.4 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวจิยั 
     หรอืงานสรา้งสรรค ์ 

กระบวนการ 

 3.5 เงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคต่์อ 
     จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

 

 3.6 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ผลผลติ 
การบรกิารวชิาการ 
(1 ตวับ่งชี)้ 

3.7 การบรกิารวชิาการแก่สงัคมเพื่อสรา้งความ 
     เขม้แขง็แก่ชุมชนและสงัคม  

กระบวนการ 

การท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
(1 ตวับ่งชี)้  

3.8 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปะและ 
     วฒันธรรม 

กระบวนการ 

การบรหิารจดัการ 
(3 ตวับ่งชี)้ 
 

3.9 การบรหิารของสถาบนัเพื่อการก ากบัตดิตาม  
     ผลลพัธต์ามพนัธกจิและกลุ่มสถาบนั 

กระบวนการ 

3.10 ผลการบรหิารงานของคณะ  
      (คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัคณะ 
      ทุกคณะ) 

กระบวนการ 

3.11 ระบบการประกนัคุณภาพหลกัสตูร กระบวนการ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  : ผลการบริหารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลลพัธ ์
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบันนัน้  ซึ่งสามารถสะท้อน
คุณภาพของบณัฑติในหลกัสตูรทีส่ถาบนัรบัผดิชอบ 
 
เกณฑก์ารประเมิน : ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสตูรทีส่ถาบนัรบัผดิชอบ  
    (ในปีทีม่กีารประเมนิหลกัสตูรโดยผูป้ระเมนิภายนอก) 
 
 
สตูรการค านวณ   ค่าเฉลีย่ =       

 

 

ตารางสรปุผลการประเมินหลกัสูตร 

 

ตวับ่งช้ีมาตรฐาน 
คะแนนเฉล่ียของ 

ตวับ่งช้ีพฒันา 
ระดบัการพฒันา 

ผลการประเมิน  

(จ านวนหลกัสตูร) 

ไม่ผ่าน 0 ไมผ่่านมาตรฐาน  

 

ผา่น 

0.01-1.50 ตอ้งปรบัปรงุ  

1.51-2.50 พอใช ้  

2.51-3.50 ปานกลาง  

3.51-4.50 ด ี  

4.51-5.00 ดมีาก  

 
 
 
 
      
  
 
 

ผลบวกของค่าคะแนนของทุกหลกัสตูร 
จ านวนหลกัสตูรทัง้หมดทีส่ถาบนัรบัผดิชอบ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  : การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : สถาบนัอุดมศกึษาควรจดับรกิารด้านต่างๆ ให้นักศกึษาอย่างครบถ้วนตัง้แต่
การใหค้ าปรกึษา ทัง้ดา้นวชิาการและการใชช้วีติ จดับรกิารขอ้มลูหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร เช่น ทุนกู้ยมืการศกึษา 
แหล่งทุนการศกึษาต่อ การบรกิารจดัหางาน แหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วชิาชพี การเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อการท างานเมือ่ส าเรจ็การศกึษา ขอ้มลูขา่วสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบนัทีจ่ าเป็นแก่นักศกึษาและ
ศษิยเ์ก่า 
 
เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. จดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการ และการใชช้วีติแก่นกัศกึษาในสถาบนั 
2. มกีารใหข้อ้มลูของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทัง้เตม็เวลา

และนอกเวลาแก่นกัศกึษา 
3. จดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างานเมือ่ส าเรจ็การศกึษาแก่นกัศกึษา 
4. ประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจดับรกิารในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5 
5. น าผลการประเมนิจากขอ้ 4 มาปรบัปรุงพฒันาการใหบ้รกิารและการใหข้อ้มลู เพื่อส่งใหผ้ล

การประเมนิสงูขึน้หรอืเป็นไปตามความคาดหวงัของนกัศกึษา 
6. ใหข้อ้มลูและความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ในสายอาชพีแก่ศษิยเ์ก่า 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3-4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.3  : กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : สถาบนัอุดมศึกษาต้องส่งเสรมิให้มกีารจดักิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กจิกรรมนักศกึษาหมายถงึกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ด าเนินการทัง้โดยสถาบนัและโดย
องค์กรนักศกึษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมโีอกาสได้รบัการพฒันาสติปญัญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจรยิธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์5 ประการ ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จรยิธรรม 
(2) ความรู ้(3) ทกัษะทางปญัญา (4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (5) ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึ
ประสงคท์ีส่ภา/องคก์รวชิาชพีไดก้ าหนดเพิม่เตมิ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
เกณฑม์าตรฐาน  : 

1. จดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาในภาพรวมของสถาบนัโดยใหน้ักศกึษามสี่วนร่วม
ในการจดัท าแผนและการจดักจิกรรม 

2. ในแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาใหด้ าเนินกจิกรรมในประเภทต่อไปนี้ใหค้รบถว้น 
a. กจิกรรมส่งเสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีก่ าหนดโดยสถาบนั 
b. กจิกรรมกฬีา หรอืการส่งเสรมิสุขภาพ 
c. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
d. กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
e. กจิกรรมส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

3. จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา  
4. ทุกกจิกรรมทีด่ าเนินการ  มกีารประเมนิผลความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรมและน า

ผลการประเมนิมาปรบัปรงุการด าเนินงานครัง้ต่อไป 
5. ประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
6. น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรุงการจดักจิกรรมเพื่อพฒันานกัศกึษา 

 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

 1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3 – 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

 5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.4  : ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี :  สถาบนัอุดมศึกษาต้องมกีารบริหารจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทัง้การสนับสนุนด้านการจดัหาแหล่งทุนวจิยัและการจดัสรรทุนวจิยัจาก
งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจยัและทีมวิจยั  การสนับสนุน
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นซึง่รวมถงึทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการเงนิ  เครื่องมอือุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งต่างๆตลอดจน
จดัระบบสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่นกัวจิยัอยา่งเหมาะสม ตลอดจนมรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสทิธิ ์
ของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ าไปใชป้ระโยชน์เพื่อกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
 

เกณฑม์าตรฐาน :  
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์
2. สนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคอ์ยา่งน้อยในประเดน็ต่อไปนี้  

- หอ้งปฏบิตักิารวจิยัฯ หรอืหน่วยวจิยัฯ หรอืศูนยเ์ครือ่งมอื หรอืศูนยใ์หค้ าปรกึษาและ 
  สนบัสนุนการวจิยัฯ 
- หอ้งสมดุหรอืแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูสนบัสนุนการวจิยัฯ 
- สิง่อ านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ เช่น ระบบ 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรกัษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารวจิยั 
- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสรมิงานวจิยัฯ เช่น การจดัประชุมวชิาการ การจดัแสดงงาน 
  สรา้งสรรค ์การจดัใหม้ศีาสตราจารยอ์าคนัตุกะหรอืศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) 

3. จดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์
4. จดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ในการประชุม

วชิาการหรอืการตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยั
หรอืงานสรา้งสรรคใ์นการประชุมวชิาการหรอืการตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ  

5. มกีารพฒันาสมรรถนะนักวจิยั มกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องนักวจิยั/อาจารย์
ทีม่ผีลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคด์เีด่น 

6. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสทิธิข์องงานวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ   
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ   
3-4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.5  ; เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจยั  
 
ชนิดชองตวับ่งช้ี  : ปจัจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : ปจัจยัส าคญัทีส่่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กดิการผลติงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคใ์น
สถาบนัอุดมศกึษา คอื เงนิสนบัสนุนงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค ์ดงันัน้ สถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องจดัสรรเงนิจาก
ภายในสถาบนัและทีไ่ดร้บัจากภายนอกสถาบนัเพื่อสนบัสนุนการท าวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ
ตามสภาพแวดลอ้มและจดุเน้นของสถาบนั 
  นอกจากนัน้เงนิทุนวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีส่ถาบนัไดร้บัจากแหล่งทุนภายนอกยงัเป็นตวับ่งชี้
ทีส่ าคญั ทีแ่สดงถงึศกัยภาพดา้นการวจิยัของสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนัทีอ่ยูใ่นกลุ่มทีเ่น้นการวจิยั 
 
เกณฑก์ารประเมนิคะแนนทีไ่ดใ้นระดบัสถาบนั เป็นค่าเฉลีย่ของคะแนนผลการประเมนิ เงนิสนบัสนุนงานวจิยั
หรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัประจ าของทุกคณะวชิา
และหน่วยงานวจิยัในสถาบนั 
 
สตูรการค านวณค่าเฉลีย่  =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลบวกของผลการประเมินเงนิสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะวชิาและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน        

x 5 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.6  : ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลผลติ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :  ผลงานวชิาการเป็นข้อมูลที่ส าคญัในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ
นักวจิยัไดส้รา้งสรรคข์ึน้เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานทีม่คีุณค่า  สมควรส่งเสรมิใหม้กีารเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์ทัง้เชงิวชิาการและการแข่งขนัของ
ประเทศ ผลงานวชิาการอยู่ในรูปของบทความวจิยัหรอืบทความวชิาการที่ตพีมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ หรอื ระดบันานาชาติ  ตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรอื 
SCOPUS ผลงานไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัรหรอืสทิธบิตัร  หรอืเป็นผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่่านการประเมนิ
ต าแหน่งทางวชิาการแลว้ผลงานทีท่ ารว่มกบัอุตสาหกรรมทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ต าราหรอื
หนงัสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ โดย
มวีธิกีารคดิดงันี้ 
 
เกณฑก์ารประเมิน  คะแนนที่ได้ในระดบัสถาบนัเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมนิผลงานวชิาการของ
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัของทุกคณะวชิาและหน่วยงานวจิยัในสถาบนั 
 
สตูรการค านวณ   
 
            ค่าเฉล่ีย = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลบวกของคะแนนผลการประเมนิผลงานวิชาการของทุกคณะวิชาและหน่วยงานวิจัย 
             จ านวนคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

X 100 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.7  : การบริการวิชาการแก่สงัคมเพ่ือสร้างความเข้มแขง็แก่ชุมชนและสงัคม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : การบรกิารวชิาการเป็นภารกจิหลกัอกีอยา่งหนึ่งของสถาบนัอุดมศกึษา 
สถาบนัควรค านึงถงึกระบวนการในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม โดยการศกึษาความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายน ามาจดัท าแผนบรกิารวชิาการ ทัง้การบรกิารวชิาการทีท่ าใหเ้กดิรายไดแ้ละการบรกิารวชิาการที่
สถาบนัจดัท าเพื่อสรา้งประโยชน์แก่ชุมชน โดยมกีารประเมนิความส าเรจ็ของการบรกิารวชิาการ และน ามา
จดัท าเป็นแผนเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนแก่นกัศกึษาใหม้ปีระสบการณ์จากสภาพจรงิและน ามาใชป้ระโยชน์จน
เกดิผลลพัธท์ีส่รา้งความพงึพอใจต่อชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 
เกณฑม์าตรฐาน  :   

1. ก าหนดชุมชนหรอืองค์การเป้าหมายของการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมโดยมคีวาม
รว่มมอืระหว่างคณะหรอืหน่วยงานเทยีบเท่า 

2. จดัท าแผนบรกิารวชิาการโดยมสี่วนรว่มจากชุมชนหรอืองคก์ารเป้าหมายทีก่ าหนดในขอ้ 1 
3. ชุมชนหรอืองค์การเป้าหมายได้รบัการพฒันาและมคีวามเข้มแข็งที่มหีลกัฐานที่ปรากฏ

ชดัเจน 
4. ชุมชนหรอืองคก์ารเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
5. สถาบนัสามารถสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกในการพฒันาชุมชนหรอื

องคก์ารเป้าหมาย 
6. ทุกคณะต้องมสี่วนร่วมในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม โดยมจี านวนอาจารย์เข้าร่วม

โครงการ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10ของอาจารยท์ัง้หมด 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3-4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.8  : การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรมไทย 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี : สถาบนัอุดมศกึษาต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง และการบรหิารจดัการ
งานท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมทัง้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ตาม
จดุเน้นของสถาบนัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล    
 
เกณฑม์าตรฐาน :  

1. ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม   
2. จดัท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้ว ัดความส าเร็จตาม

วตัถุประสงคข์องแผน รวมทัง้จดัสรรงบประมาณเพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน 
3. ก ากบัตดิตามใหม้กีารด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
4. ประเมนิความส าเรจ็ของตามตวับ่งชี้ที่วดัความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
5. น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืกจิกรรมดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
6. เผยแพรก่จิกรรมหรอืการบรกิารดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรอืสรา้งมาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะและวฒันธรรมและมผีลงานเป็นที่ยอมรบัใน

ระดบัชาต ิ 
 
เกณฑก์ารประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2   ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

3 – 4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 -7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.9  : การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจและ 
    กลุ่มสถาบนั 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
อธิบายตวับ่งช้ี  :   สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิาร
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมกีารพฒันาแผนเพื่อก าหนดทศิทางการพฒันาและการด าเนินงานของสถาบนัให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบนัตลอดจนมกีารบรหิารทัง้ด้านบุคลากร การเงนิ ความเสี่ยงและการประกนัคุณภาพ
การศกึษา เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกจิหลกัใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 
เกณฑม์าตรฐาน 
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศนข์องสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
  2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 
  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
  5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  
  6. การก ากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3-4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.10  : ผลการบริหารงานของคณะวิชา 
    

ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลลพัธ ์
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  : ผลการด าเนินงานของคณะวชิาจะสามารถสะทอ้นไดว้่าในแต่ละสถาบนัไดม้ี
ก ากบั ตดิตามและสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละหลกัสตูรของแต่ละคณะใหเ้ป็นไปเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูร เกณฑม์าตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งและกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิรวมทัง้มผีลการ
ด าเนินงานในแต่ละพนัธกจิ การบรหิารจดัการอยูใ่นระดบัใด 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัคณะวชิาของทุกคณะ 
 
 
 
คะแนนท่ีได้ = 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะวิชาทุกคณะ 
             จ านวนคณะวิชาทั้งหมดในสถาบัน X 100 
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ตวับ่งช้ีท่ี 3.11  : ระบบการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 
อธิบายตวับ่งช้ี  :   ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร  มกีารด าเนินการตัง้แต่ 
การควบคุมคุณภาพ การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์าร
ประเมนิฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษามากกว่าการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหส้ามารถส่ งเสรมิ 
สนบัสนุน ก ากบัตดิตาม การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด สะทอ้นการจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพ  
 
เกณฑม์าตรฐาน 
  1. มรีะบบและกลไกในการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการ
ประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
  2. มกีารจดัสรรทรพัยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหลกัสตูรใหเ้กดิผลตามองค์
องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
  3. น าผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรตาม มคอ.7 ทีผ่่านการพจิารณาของกรรมการประจ า
คณะเสนอสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา  
  4. น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีุณภาพดขีึน้
อยา่งต่อเนื่อง 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ   

3 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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1. ตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพตามพนัธกิจหลกัการอดุมศึกษาและการบริหารจดัการ 
สถาบนัอุดมศกึษามพีนัธกจิหลกัทีส่ าคญั 4 ประการ คอื การผลติบณัฑติ การวจิยั การใหบ้รกิาร

ทางวชิาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  ซึง่พนัธกจิหลกัเหล่านี้จะต้องท างานเชื่อมโยง
บูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศกึษามคีุณภาพได้  การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที่ได้พฒันาขึน้ใหม่นี้ไดค้ านึงถงึพนัธกจิ
ดงักล่าว รวมทัง้การบรหิารจดัการ เพื่อให้ด าเนินการจดัการศกึษาเป็นไปอย่างมคีุณภาพและมาตรฐานตามที่
ก าหนด 

ดงันัน้ ในการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา จงึไดก้ าหนด
ตวับ่งชีภ้ายใต้องคป์ระกอบคุณภาพที่เป็นพนัธกจิหลกัการอุดมศกึษา และการบรหิารจดัการ ดังมรีายละเอยีด
ปรากฏในบทที ่3 เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแล ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน
ของสถาบนั    แต่ละแห่ง  ซึง่สามารถสรปุไดต้ามตารางที ่4.1 

 
ตารางท่ี 4.1  องคป์ระกอบคณุภาพ และตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามองคป์ระกอบ ระดบัหลกัสตูร 
 
 

 
องคป์ระกอบคณุภาพ 

จ านวนตวับ่งช้ี 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

คุณภาพบณัฑติ   ตวับ่งชีท้ี ่1.1,1.2  2 
นกัศกึษา  ตวับ่งชีท้ี ่2.1, 2.2

และ 2.3 
 3 

อาจารย ์  ตวับ่งชีท้ี ่3.1และ 
3.3 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 3 

หลกัสตูร การเรยีนการสอน
การประเมนินกัศกึษาและสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้

 ตวับ่งชีท้ี ่4.1,4.2, 
4.3และ 4.4 

 4 

การควบคุมก ากบัมาตรฐาน   ตวับ่งชีท้ี ่5.1 1 
รวม  9 4 13 

 
 

บทท่ี 4   
การวิเคราะหต์วับง่ช้ีตามพนัธกิจหลกัการอดุมศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 
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ตารางท่ี 4.2  องคป์ระกอบคณุภาพ และตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามองคป์ระกอบ ระดบัคณะ 
 

 
องคป์ระกอบคณุภาพ 

จ านวนตวับ่งช้ี 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

1. การผลติบณัฑติ ตวับ่งชีท้ี ่
2.2,2.3 
และ 2.4 

ตวับ่งชีท้ี ่2.5 
และ 2.6 

ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

 

5+ 

2. การวจิยั ตวับ่งชีท้ี ่2.8 ตวับ่งชีท้ี ่2.7    ตวับ่งชีท้ี ่2.9 และ
ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ของ สมศ. 

3+ 

5.  การบรกิารทางวชิาการ - ตวับ่งชีท้ี ่2.10   ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

1+ 

6. การท านุบ ารงุศลิปะและ
วฒันธรรม 

- ตวับ่งชีท้ี ่2.11 ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

1+ 

7. การบรหิารจดัการ - ตวับ่งชีท้ี ่2.12 ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

1+ 

รวม 4 6 1+ 11+ 
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ตารางท่ี 4.3  องคป์ระกอบคณุภาพ และตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามองคป์ระกอบ ระดบัสถาบนั 
 

 
องคป์ระกอบคณุภาพ 

จ านวนตวับ่งช้ี 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

1. การผลติบณัฑติ  ตวับ่งชีท้ี ่3.2 
และ 3.3 

ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

 

3+ 

2. การวจิยั ตวับ่งชีท้ี ่3.5 ตวับ่งชีท้ี ่3.4    ตวับ่งชีท้ี ่3.6 และ
ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ของ สมศ. 

3+ 

5.  การบรกิารทางวชิาการ - ตวับ่งชีท้ี ่3.7   ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

1+ 

6. การท านุบ ารงุศลิปะและ
วฒันธรรม 

- ตวับ่งชีท้ี ่3.8 ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

1+ 

7. การบรหิารจดัการ - ตวับ่งชีท้ี ่3.9  
และ3.10 

ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

1+ 

รวม 1 7 1+ 9+ 
 
 
 
 
 

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545  มาตรา 34 
ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามหีน้าที่พจิารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาต ิดงันัน้ จงึ
ได้มปีระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องมาตรฐานการอุดมศกึษา ลงวนัที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งถอืได้ว่า
เป็นมาตรฐานการอุดมศกึษาฉบบัแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบบันี้ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑติ มาตรฐานด้านการบรหิารจดัการการอุดมศกึษา และมาตรฐานด้านการ
สรา้งและพฒันาสงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
 
 
 

2.  ตัวบ่งชีเ้พื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต 
 บณัฑติระดบัอุดมศกึษาเป็นผู้มคีวามรู ้มคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเอง สามารถประยุกต์ใชค้วามรูเ้พื่อการด ารงชวีติในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขทัง้ทางร่างกายและจติใจ 
มคีวามส านึกและความรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงและพลโลก  มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชีห้ลกั ไดแ้ก่ 

1) บณัฑติมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรยีนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
ความรูเ้พื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏบิตังิานและสรา้งงานเพื่อพฒันาสงัคมใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

2) บณัฑติมจีติส านึก ด ารงชวีติ และปฏบิตัหิน้าที่ตามความรบัผดิชอบโดยยดึหลกัคุณธรรม
จรยิธรรม 

3) บณัฑติมสีุขภาพดทีัง้ด้านร่างกายและจติใจ มกีารดูแลเอาใจใส่รกัษาสุขภาพของตนเอง
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการอดุมศึกษา 

  มกีารบรหิารจดัการอุดมศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาลและพนัธกจิของการอุดมศกึษาอย่างมดีุลย
ภาพ 
 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มกีารบรหิารจดัการการ
อุดมศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึความหลากหลาย และความเป็นอสิระทางวชิาการ มาตรฐานนี้มี
ตวับ่งชีห้ลกั ไดแ้ก่ 

1) มกีารบรหิารจดัการบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มคีวามยดืหยุ่น สอดคลอ้ง
กบัความต้องการทีห่ลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานอย่างมอีสิระ
ทางวชิาการ 

2) มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล คล่องตวั โปร่งใส และตรวจสอบได้มกีารจดัการศึกษาผ่านระบบและวธิกีารต่างๆ  อย่าง
เหมาะสมและคุม้ค่าคุม้ทุน 

3) มรีะบบการประกนัคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศกึษา
อยา่งต่อเนื่อง 

ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การด าเนินงานตามพนัธกจิของ
การอุดมศกึษาทัง้ 4 ดา้นอย่างมดีุลยภาพ โดยมกีารประสานความร่วมมอืรวมพลงัจากทุกภาคส่วนของชุมชน
และสงัคมในการจดัการความรู ้ มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชีห้ลกั ไดแ้ก่ 

1) มหีลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมยั ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบนัและสงัคม โดยใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนแบบเน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั เน้นการเรยีนรูแ้ละการสรา้งงานดว้ยตนเองตามสภาพจรงิ ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน มกีารประเมนิ และใชผ้ล
การประเมนิเพื่อพฒันาผู้เรยีน และการบรหิารจดัการหลกัสูตร ตลอดจนมกีารบรหิารกจิการนิสตินักศกึษาที่
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
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2) มกีารวจิยัเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และ
ทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่ชื่อมโยงกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มตามศกัยภาพของประเภท
สถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแขง่ขนัไดใ้นระดบันานาชาตขิองสงัคมและประเทศชาต ิ

3) มกีารให้บรกิารวชิาการที่ทนัสมยั เหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมตาม
ระดบัความเชีย่วชาญของประเภทสถาบนั มกีารประสานความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัภาคธุรกจิ
อุตสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และความยัง่ยนืของสงัคม และประเทศชาติ 

4) มกีารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน พฒันา เผยแพร่วฒันธรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู ้ ความเขา้ใจ และความภาคภูมใิจในความเป็นไทย มกีารปรบัใชศ้ลิปะ วฒันธรรมต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ

 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

  การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันน าไปสู่ส ังคม
ฐานความรู ้และสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ มาตรฐานน้ีมตีวับ่งชีห้ลกั ไดแ้ก่ 

1) มกีารแสวงหา การสรา้ง และการใช้ประโยชน์ความรู ้ทัง้ส่วนที่เป็นภูมปิญัญาท้องถิน่และ
เทศ เพื่อเสรมิสรา้งสงัคมฐานความรู ้ 

2) มกีารบรหิารจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลกัการวจิยัแบบบูรณาการหลกัการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้หลกัการสรา้งเครอืข่ายและหลกัการประสานความร่วมมอืรวมพลงั อนัน าไปสู่สงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้  

 
 ดงันัน้ ในการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา จงึสามารถ
กระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดูแล ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถาบนัแต่ละแห่ง ดงั
ปรากฏในตารางที ่4.4 และ 4.5 
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ตารางท่ี 4.4  มาตรฐานการอดุมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามมาตรฐานระดบัคณะ 
 

 
มาตรฐาน 

ตวับ่งช้ีด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตวับ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตวับ่งช้ีด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ ตวับ่งชีท้ี ่2.4 ตวับ่งชีท้ี ่2.5 และ 2.6 ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 

3+ 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จดัการอุดมศกึษา 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2, 2.3  
และ2.8  

ตวับ่งชีท้ี ่2.7,2.10 และ
2.11 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1, 2.9 
และตวับ่งชีท้ี่
เกีย่วขอ้งของ สม
ศ. 

 
8+ 

 ก. มาตรฐานดา้น 
ธรรมาภบิาลของการบรหิารการ
อุดมศกึษา 
 ข. มาตรฐานดา้นพนัธกจิ
ของการบรหิารการอุดมศกึษา 
3. มาตรฐานดา้นการสรา้ง 
และพฒันาสงัคมฐานความรู ้
และสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

- ตวับ่งชีท้ี ่2.12 ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 
 

1+ 

รวม 4 6 2+ 12+ 
 
ตารางท่ี 4.5  มาตรฐานการอดุมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามมาตรฐานระดบัสถาบนั 
 

 
มาตรฐาน 

ตวับ่งช้ีด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตวับ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตวับ่งช้ีด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์ 

รวม 

1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑติ  ตวับ่งชีท้ี ่3.2 และ 3.3 ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 
 

2+ 

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จดัการอุดมศกึษา 

ตวับ่งชีท้ี ่3.5  ตวับ่งชีท้ี ่3.4, 37 และ 
3.8  

ตวับ่งชีท้ี ่3.1, 3.6  
3.10 และตวับ่งชีท้ี่
เกีย่วขอ้งของ สม
ศ. 

 
4+ 

 ก. มาตรฐานดา้น 
ธรรมาภบิาลของการบรหิารการ
อุดมศกึษา 
 ข. มาตรฐานดา้นพนัธกจิ
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มาตรฐาน 

ตวับ่งช้ีด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตวับ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตวับ่งช้ีด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลพัธ์ 

รวม 

ของการบรหิารการอุดมศกึษา 

3. มาตรฐานดา้นการสรา้ง 
และพฒันาสงัคมฐานความรู ้
และสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

- ตวับ่งชีท้ี ่3.9 ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 
 

1+ 

รวม 1 6 3+ 10+ 
 
 
 

คณะกรรมการการ อุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา  ตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร  ลงวนัที ่12 พฤศจกิายน 2551 เพื่อน าไปสู่การพฒันาสถาบนัอุดมศกึษาตามกลุ่มสถาบนั
ที่มีปรชัญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจดัตัง้ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มาตรฐานฉบบันี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั 2 ด้าน คอื มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดั
การศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดงัรายละเอยีดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วทิยาลยัชุมชน กลุ่ม ข 
สถาบนัที่เน้นระดบัปรญิญาตร ี กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัที่เน้นการวจิยัขัน้สูงและผลติ
บณัฑติระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก   

มาตรฐานสถาบนัอุดมศกึษา ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น และมาตรฐานย่อยอกีมาตรฐาน
ละ 4 ดา้น โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1) มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย
ดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น 
 1.1) ด้านกายภาพ 
  สถาบนัอุดมศกึษามอีาคารทีป่ระกอบดว้ยลกัษณะส าคญัของอาคารเรยีนที่ด ีมหีอ้งครบ
ทุกประเภท  พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรยีนการสอนและการจดักิจกรรมทุกประเภทมจี านวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกบัจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศกึษาในแต่ละหลกัสูตร และจ านวนนักศกึษาตามแผนการรบั
นักศกึษา ตามเกณฑพ์ื้นที่ใชส้อยอาคารโดยประมาณ  รวมทัง้ต้องจดัให้มหี้องสมุดตามเกณฑม์าตรฐาน    มี
ครภุณัฑป์ระจ าอาคาร ครภุณัฑก์ารศกึษา และคอมพวิเตอรจ์ านวนเพยีงพอต่อการจดัการศกึษา 

3.  ตัวบ่งชีเ้พื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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 ทัง้นี้ อาคารและบรเิวณอาคารจะต้องมคีวามมัน่คง ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะหรอืความ
จ าเป็นอยา่งอื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 1.2) ด้านวิชาการ 
                              สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  ของสถาบนัอุดมศกึษาและแผนการผลติบณัฑติทีต่อบสนองความต้องการของ
ประเทศและผู้ใช้บณัฑติโดยรวม  มหีลกัประกนัว่าผู้เรยีนจะได้รบัการบรกิารการศกึษาที่ด ีสามารถแสวงหา
ความรูไ้ดอ้ยา่งมคีุณภาพ สถาบนัตอ้งมกีารบรหิารวชิาการทีม่คีุณภาพ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลทัง้ในดา้นการ
วางแผนรบันักศึกษาและการผลติบณัฑติ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การประเมนิผล การเรยีนรู ้การ
ประกนัคุณภาพการเรยีนการสอน และการพฒันาปรบัปรงุการบรหิารวชิาการ 
 1.3) ด้านการเงิน 
                              สถาบนัอุดมศึกษามคีวามพร้อมด้านการเงนิทัง้งบการเงนิรวมและงบที่จ าแนกตาม
กองทุน มีแผนการเงนิที่ม ัน่คง เป็นหลกัประกันได้ว่าสถาบนัจะสามารถจดัการศึกษาได้ตามพันธกิจและ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ รวมทัง้สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาในอนาคต  เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รยีนและ
ผูใ้ชบ้รกิารอุดมศกึษา สถาบนัมกีารจดัท ารายงานการเงนิทีแ่สดงถงึการได้มาของรายได ้รายรบั การจดัสรร 
การใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ และทัว่ถงึเป็นธรรมอย่างชดัเจน รวมทัง้การน ารายไดไ้ปลงทุนภายใต้การประเมนิ
และวเิคราะห์ความเสี่ยง มรีะบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตังิานควบคู่ไปกบัการใช้เงนิทุก
ประเภท และมรีะบบการตดิตามตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 
 1.4) ด้านการบริหารจดัการ     
      สถาบนัอุดมศกึษามรีะบบการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพในการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ 
ค่านิยม ไปสู่การปฏบิตัทิี่สอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกนั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และพนัธกจิที่ก าหนดไว ้ 
โดยมสีภาสถาบนัท าหน้าทีก่ ากบั นโยบาย การด าเนินการตามแผน  การบรหิารบุคคล การบรหิารงบประมาณ
และทรพัยส์นิ การบรหิารสวสัดกิารทีจ่ดัใหก้บันักศกึษาและบุคลากรทุกระดบั รวมทัง้ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายทีก่ าหนดไว ้  มกีารเผยแพร่ผลการ
ก ากบัการด าเนินงานของสภาสถาบนัและการบรหิารจดัการของผู้บรหิารทุกระดบัสู่ประชาคมภายในสถาบนัและ
ภายนอกสถาบนั  ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลทีป่ระกอบดว้ย หลกัความโปร่งใส    หลกัความรบัผดิชอบ หลกัการ
ตรวจสอบได ้หลกัการมสี่วนรว่ม และหลกัความคุม้ค่า  
 2) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน 
  2.1) ด้านการผลิตบณัฑิต 
  สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการรบันักศึกษาเข้าเรียนที่มคีุณสมบตัิและจ านวนตรงตาม
แผนการรบันักศกึษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลติบณัฑติอย่างมคีุณภาพ  สถาบนัผลติบณัฑติได้ตาม
คุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด และจดัให้มขี้อสนเทศที่ชดัเจน เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเรื่องหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอน  คณาจารยท์ีส่่งเสรมิการจดักจิกรรม  การพฒันาการเรยีนรู้
ทัง้ในและนอกหลกัสตูร และตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา 
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 2.2) ด้านการวิจยั 
                              สถาบนัอุดมศกึษามกีารด าเนินพนัธกจิดา้นการวจิยัอย่างมคีุณภาพ ประสทิธภิาพ และ
ภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมกีารด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มกีารบรหิารจดัการเพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจยั บุคลากรให้มสีมรรถนะในการท าวิจยั ส่งเสรมิและสร้างเครอืข่ายการท าวิจยักับ
หน่วยงานภายนอกสถาบนัเพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยั ผลงานประดษิฐ ์และงานรเิริม่สรา้งสรรคท์ีม่คีุณภาพ มปีระโยชน์ 
สนองยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมไดใ้นวงกว้างและก่อให้เกดิ
ประโยชน์แก่สาธารณชน 
 2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
                              สถาบนัอุดมศกึษามกีารใหบ้รกิารทางวชิาการทีค่รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทัง้ในวงกวา้ง
และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทัง้ในและต่างประเทศ  ซึ่งอาจให้บรกิารโดยการใช้ทรพัยากรร่วมกนัทัง้ใน
ระดบัสถาบนัและระดบับุคคลได้ในหลายลกัษณะ  อาทิ การให้ค าปรกึษา การศึกษาวิจยั การค้นคว้าเพื่อ
แสวงหาค าตอบให้กับสงัคม การให้บรกิารฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสัน้ต่าง ๆ การจดัให้มกีารศึกษาต่อเนื่อง
บรกิารแก่ประชาชนทัว่ไป การให้บรกิารทางวชิาการนี้  สามารถจดัในรูปแบบของการให้บรกิารแบบให้เปล่า
หรอืเป็นการให้บรกิารเชงิพาณิชยท์ี่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรอืเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันาและปรบัปรุง
เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ 
 2.4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

สถาบนัอุดมศกึษามกีารด าเนินการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมของชาตทิัง้ใน 
ระดบัหน่วยงานและระดบัสถาบนั  มรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ศิลปะและวฒันธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจดัการเรยีนการสอนโดยตรงหรอืโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรยีนและบุคลากรของสถาบนัได้รบัการ
ปลูกฝงัให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมสีุนทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรมของชาต ิ 
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดงีามในการด ารงชวีติและประกอบอาชพี มวีถิีชวีติที่ปรารถนาและ
เรยีนรูว้ธิกีารจดัการวฒันธรรมและวถิชีวีติทีไ่ม่พงึปรารถนาได ้สถาบนัมกีารควบคุมการด าเนินงานดา้นนี้อย่าง
มคีุณภาพและประสทิธภิาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและ
วฒันธรรมของสถาบนั 
 

 ดงันัน้ ในการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา จงึสามารถ
กระจายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน เพื่อให้
สถาบนัอุดมศกึษาใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบัดแูล ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถาบนัแต่ละแห่ง 
ดงัปรากฏในตารางที ่4.6และ 4.7 
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                                        คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 2557-2561 

ตารางท่ี 4.6 มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามมาตรฐานระดบัคณะ 
 

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

ตวับ่งช้ีด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตวับ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตวับ่งช้ีด้าน
ผลผลิต 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพ
และความพรอ้มในการ
จดัการศกึษา 
(1) ดา้นกายภาพ 
(2) ดา้นวชิาการ 
(3) ดา้นการเงนิ 
(4) ดา้นการบรหิาร

จดัการ 

 ตวับ่งชีท้ี ่2.12 ตวับ่งชีท้ี ่2.1 และ
ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 
 

2+ 
 

2. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกจิ
ของสถาบนัอุดมศกึษา 
(1) ดา้นการผลติบณัฑติ 
(2) ดา้นการวจิยั 
(3) ดา้นการใหบ้รกิาร

ทางวชิาการแก่
สงัคม 

(4) ดา้นการท านุบ ารงุ
ศลิปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2, 
2.3, 2.4  
และ2.8 

ตวับ่งชีท้ี ่2.5, 2.6, 
2.7, .2.10 และ2.11 

ตวับ่งชีท้ี ่2.9และ 
ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 
 

10+ 
 

รวม 4 6 2+ 12+ 
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                                        คู่มอืการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 2557-2561 

ตารางท่ี 4.7 มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคณุภาพตามมาตรฐานระดบัสถาบนั 
 

มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศึกษา 

ตวับ่งช้ีด้าน 
ปัจจยัน าเข้า 

ตวับ่งช้ีด้าน 
กระบวนการ 

ตวับ่งช้ีด้าน
ผลผลิต 

หรือผลลพัธ์ 
รวม 

3. มาตรฐานดา้นศกัยภาพ
และความพรอ้มในการ
จดัการศกึษา 
(5) ดา้นกายภาพ 
(6) ดา้นวชิาการ 
(7) ดา้นการเงนิ 
(8) ดา้นการบรหิาร

จดัการ 

 ตวับ่งชีท้ี ่3.9 ตวับ่งชีท้ี ่3.1,3.10
และตวับ่งชีท้ี่
เกีย่วขอ้งของ สมศ. 
 

3+ 
 

4. มาตรฐานดา้นการ
ด าเนินการตามภารกจิ
ของสถาบนัอุดมศกึษา 
(5) ดา้นการผลติบณัฑติ 
(6) ดา้นการวจิยั 
(7) ดา้นการใหบ้รกิาร

ทางวชิาการแก่
สงัคม 

(8) ดา้นการท านุบ ารงุ
ศลิปะและวฒันธรรม 

ตวับ่งชีท้ี ่3.5 ตวับ่งชีท้ี ่3.2, 3.3, 
3.4, 3.7 และ3.8 

ตวับ่งชีท้ี ่3.6 และ 
ตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ของ สมศ. 
 

7+ 
 

รวม 1 6 3+ 10+ 
 
 
 
 

************************************** 
 




