
  



ค ำน ำ 
 

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ  

พัฒนาระบบ และก ากับดูแลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทาง    
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 
มาตรา 48 ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ และความเป็นอิสระในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เอ้ือต่อการตรวจสอบจากสังคม
ภายนอก อันน าไปสู่ความมีมาตรฐานการศึกษาที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้     

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน  ระดับคณะ 
เพื่อให้ทุกคณะ วิชา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานให้บรรลุ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยใช้ องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน  
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้คณะวิชารายงานผลการด าเนินงานตาม (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ ( ฉบับร่างประชาพิจารณ์  (8 พ.ย.  2556) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

 
 

                                             
(นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง) 

รักษาราชการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบด ี
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1. การผลิตบัณฑิต 
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3. การบริการวิชาการ 
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4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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5. การบริหารจัดการ 
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 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ ผศ. รศ. และ ศ.    
 ระเบียบ ค.กก.การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการฯ 
 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการฯ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง  4 ประการดังกล่าว        
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัย           
ดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากข้ึน  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา  ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน  
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิตการประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต  อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต  ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน        
การแข่งขันระดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิต      
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ  (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  (participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549  
เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน  โดย           
ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษา

บทที ่1 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  เมื่อวันที่
24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยระบบ

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ  ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้หลักสูตร  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และสถาบันอุดมศึกษา  ทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์  (goals)   
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

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

การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา  ติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด       
โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา  ก าหนดให้มีระบบการประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า  การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา    
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ และแนวการจัดการศึกษาใน  
แต่ละระดับ  ซึ่งประเมินโดย  “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ) หรือ
เรียกชื่อย่อว่า  “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545           
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 คร้ังในทุกรอบ  5 ปี นับตั้งแต่ 
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง  ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ  และขาดประสิทธิภาพ  โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ  ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน  รวมทั้ง 
มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย  ทั้งการพัฒนาฐาน
รากสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น  การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบทท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ  จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้  จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา  และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม  
พันธกิจของตัวเองสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต  พัฒนาและ  
การท างานของอาจารย์  สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม  ลดการว่างงานโดยที่
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ  เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอน
แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม  และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  
(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และ
การสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน  เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน  สถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม  ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  



-4- 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน  ธุรกิจ  และบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับการด ารงชีพ
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา 
ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์  รวมทั้งสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง  หรือ  เน้นทั้งสองด้าน  รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา       
ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น  2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล  มุ่งสร้างองค์ความรู้  ทฤษฎี 
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี
2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น  โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา   
เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนา
ก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  7 สิงหาคม  2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยทั้ง  3 ด้านนี้ อยู่ใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 มาตรฐานเช่นกัน  คือ มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของ   
คนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานที่  2 แนวการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่  3 แนวการ
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สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้  แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท า  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  และ
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  และ กลุ่ม ง สถาบันที่เน้น
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  นอกจากนั้น  ยังได้จัดท า  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาโดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้าน  คือ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้          
ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  หลังจากที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม )       
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็น  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ  สาระส าคัญของ
ประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งให้มีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  รวมถึง
สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผล
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
จึงได้จัดท า  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา  47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก  
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิมโดยรวมการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา  โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพ  และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึงความส าคัญ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา          
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมี
อิสระในการด าเนินการของสถาบัน  (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการอุดมศึกษา       
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  สนับสนุนทรัพยากร  ติดตาม
ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ          
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมาย           
ที่เก่ียวข้องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 ข้อ 33 
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการ
ของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกัน
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คุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็น
ระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เร่ิมต้นจากการวางแผน  การด าเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า  และกระบวนการซึ่ง

สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  รอบใหม่ ประกอบด้วยการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่  การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน  เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน
ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน  ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเร่ืองกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  สมศ. เพื่อไม่ให้เป็น
การท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
 

3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง      
อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐาน -
สถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ . หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ     
ด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
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ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น  5 

ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ  
ได้คะแนนเท่าใด  กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ  หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้  1 คะแนนให้ถือว่าได้  0 คะแนน และการ
ประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ  และกรรมการประเมิน  (peer review)      
จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง  (มีจุดทศนิยม ) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (ซึ่งอยู่ในรูป    
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง  (Guideline) ในการ
จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา
และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  (2) พันธกิจด้านการวิจัย  (3) พันธกิจด้าน
การบริการวิชาการ  (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการ  ส าหรับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ  ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ  จะเป็นการบูรณาการ
เข้าไว้ด้วยกัน  หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการ
บริหารจัดการได้ทั้งหมด  ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตาม  การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือ
เป็นเร่ืองเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า  และ
กระบวนการ  ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย 

 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ

และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้อง
ให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมาย  
ให้หน่วยงาน หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้  คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ      
พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน  ระบบประกันคุณภาพ     
ที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน  โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส าคัญ
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คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัดและ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร  คณะวิชา และสถาบัน  ตลอดจนเป็น
ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการ ประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน  
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วย
การบริหารและการจัดการศึกษามาตรา  34 ได้ก าหนดให้  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน  เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป  มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็น      
กรอบในการพัฒนาโดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
และเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถ
น าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  อาทิ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  หลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน
ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  ทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์       
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

 
 
5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ  มีการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ  ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแล
ทั้งปัจจัยน าเข้า  (input) กระบวนการ  (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์  (output/outcome) ซึ่งต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
 

แผนภาพที่  1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
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จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจ าเป็นต้อง
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการ
บันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
เอกสารอ้างอิง  การประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  เพื่อน าเสนอสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับหลักสูตร
การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
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1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับ  
การพัฒนาของสถาบันการศึกษา  ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ความรู้ และทักษะ  
ในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด  ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ิมใช้มาตั้งแต่          
ปีการศึกษา  2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  ในรอบแรกนี้
ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์  โดยครอบคลุม
องค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง  ว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐานต่างๆ        
ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  และผลผลิตหรือผลลัพธ์  อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหาร
จัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร
การเรียนรู้และนวัตกรรม  ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน  มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับ
สถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน  ได้แก่  สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว  
เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก โดยน า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวง  ว่าด้วย ระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
รัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  ส าหรับการวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์นั้น  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ    

บทที ่2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการ
ให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ  คือ ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิตหรือผลลัพธ์  ทั้งนี้  เกณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรก  คือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่  กลุ่ม  ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี
และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่
ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ในปี พ .ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจึงได้
ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  โดยให้พิจารณาเพิ่มเติม
ในสาระที่เก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 รวมทั้ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ทั้งนี้     
ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยมี
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ  4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา  และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ    
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งระดับหลักสูตร  คณะ  และ
สถาบัน ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  และองค์ประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเร่ืองการส่งเสริม  พัฒนานักศึกษา  การวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัยของคณาจารย์  สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้ง  
คุณภาพบัณฑิต  ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่  1  
การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล 
รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษาการบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ  และการประกัน
คุณภาพของคณะ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน  ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 
การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน  พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม      
ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน  ด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของ
สถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน  
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  เพื่อการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  ให้ได้
ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ  และภาพรวมของ
สถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา  
ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้ง  การสร้างความ
มั่นใจต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้  จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต
ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา  มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้ง  มีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูล        
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา  และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้  ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและ
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กฎกระทรวง  ว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น  หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล           
ที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน  เช่น ระบบ AUN - QA หรือระบบ EdPEx หรือ
เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง  ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในต่อต้นสังกัดเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่ง
กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์  จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ  ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน คือ การวางแผน  (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล  
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือตั้งแต่
เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 - เดือนที่ 12 ของ
ปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน  ระหว่างเดือนมิถุนายน  - สิงหาคม
หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร  
ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
เสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ  12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ  CHE QA Online และให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ่านระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
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6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชา  มาจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  คณะ
วิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่สถาบันแต่งตั้ง  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน ) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 
วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา  
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  
และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  
(CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน  เช่น  หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย  3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  ของแต่ละระดับการศึกษาเป็น

ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- ระดับปริญญาโท  คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย์ข้ึนไป 
- ระดับปริญญาเอก  คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ข้ึนไป 
ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน  ไปใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน  
ก าหนดไว้ ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
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- ประธานกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กรรมการ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ.
อย่างน้อยร้อยละ  50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบัน  ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ.หรือ       
ที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป  และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน ระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
 

2. กรรมการ 
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ  รวมทั้ง เปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  เพื่อให้เป็นไปตามข้อ  36 แห่งกฎกระทรวง  ว่าด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) หมายถึง  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยที่ความรู้ม ี2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  พรสวรรค์ หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ  เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น ทักษะในการท างาน  งานฝีมือ  หรือการคิดเชิงวิเคราะห์  บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง  (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ  
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้ง เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า  “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย  4 ประการไปพร้อมๆกัน  ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  บรรลุเป้าหมาย    
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต้องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน  และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสกัด         

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

ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ใน

รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป  (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง  (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย 
(ทักษะในการปฏิบัต)ิ การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย  หรือระดับคณะ  และ
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 

บทที ่3 
นิยามศัพท์ 
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การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต  บริการและ
วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า  เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อ       
มุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 

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

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ  (อย่างน้อย 5
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

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

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

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์  (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ  อย่างน้อย   
ร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์  (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากต่างประเทศ  อย่างน้อยร้อยละ  25 และ  
มีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น  และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย  3 ประเทศ  และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ  ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก  ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์  ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า หรือทดลอง  วิเคราะห์ และตีความข้อมูล  ตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์  หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม  โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน  งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ  ได้แก่           
(1) ทัศนศิลป ์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ภาพถ่ายภาพยนตร ์สื่อประสม 
สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์  
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง  ๆและ (3) วรรณศิลป ์(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ 
 

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

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย  หมายถึง  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์นั้นๆ  ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน  เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา  (ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในปีการศึกษาที่ประเมิน ) โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร  ทั้งนี้ 
การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  (กกอ.ในการประชุม
คร้ังที่12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ      
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร  SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล  ISI Web of Science 
(ScienceCitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

แผนกลยุทธ์  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา  5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  วัตถุประสงค์  ผลการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคามกลยุทธ์ต่างๆ  ของสถาบัน  ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้
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ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์  และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้  เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุน          
ที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา  งบประมาณแผ่นดิน  หรือ  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก  หรือศิษย์เก่า  หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืน  ๆอีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้ง มีการวิเคราะห์
ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน  1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม             
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้ง  มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการ
ด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ  (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ  (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์  มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์  วิจัย และสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้
ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึงหลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า
มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัยจนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้องค์ความรู้เป็น
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ  เช่น  วิศวกรรมชีวการแพทย์  (วิศวกรรมศาสตร์ +แพทย์ศาสตร์ )
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่  7/2549 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  
ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน      
การสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะใน          
เชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 



-23- 

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

ระบบและกลไก 
ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ  องค์ประกอบของระบบ  ประกอบด้วย  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ   
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัดองค์การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หมายถึง  สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน           
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา  (Field of Education) เดียวกันตาม
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่  12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน  2554 หนังสือเวียน  
ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์การกลาง
ระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 

หลักธรรมาภิบาล 1 หมายถึง การปกครอง การบริหารการจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม  นอกจากนี้  ยังหมายถึง  การบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น  แต่รวมถึง 
ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและความถูกต้อง  ชอบธรรมทั้งปวง  ซึ่งวิญ ญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ           
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้ 2 

1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่
เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี  ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน  แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

                                                           
1
ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด”ี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงานก.พ.ร.) 

2
ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance Rating)” ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงานก.พ.ร.) 
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3) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  และสร้างความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  รวมทั้งการ
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

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

6) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ  ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้  เรียนรู้ ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ  ร่วมเสนอปัญหา  หรือประเด็นที่ส าคัญ   
ที่เก่ียวข้อง  ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

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

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

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง  ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ  
เสียประโยชน ์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย ์ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย์ 
 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า  9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่  ภาระงานให้ชัดเจน       
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ไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่
ประเมิน ดังนี้ 

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

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน โดยวางแผน  ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก  1 หลักสูตร  โดยต้องเป็น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่  2/2549
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง  2 หลักสูตร
เท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย  โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  และเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 ก าหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัย   
อยู่ใน“กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี” หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้
ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค    
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 
หลักการการก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีผู้แทนจากคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ได้พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน
และก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 255 7 เพื่อให้สอดคล้อง เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
ก าหนด และบูรณาการน า (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (ฉบับร่างประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2557) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ โดยผ่านความเห็นชอบ แนวทางดังกล่าว  จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 1/2558 วันที่ 13 มกราคม 2558 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ สกอ. 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 6 
2. ด้านการวิจัย 3 
3. ด้านบริการวิชาการ 1 
4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 
5. ด้านการบริหารจัดการ  2 

รวม 13 

หมายเหตุ (ร่าง) ตัวบ่งชี้ของ สมศ. รอบส่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี “แต่ไม่น ามาคิดค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2557” โดยมีตัวบ่งชี้ท่ีมีการติดตาม ตามภาคผนวกที่ 1 

 
 
 

บทที ่4 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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วงรอบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ประเภท 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
วงรอบการ 
เก็บข้อมูล 

หมายเหตุ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

เชิงปริมาณ สัดส่วน ปีการศึกษา 2557   

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

เชิงปริมาณ ร้อยละ ปีการศึกษา 2557   

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ ปีการศึกษา 2557   

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

เชิงปริมาณ สัดส่วน ปีการศึกษา 2557   

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เชิงคุณภาพ ข้อ ปีการศึกษา 2557   

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เชิงคุณภาพ ข้อ ปีการศึกษา 2557   

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภาพ ข้อ ปีงบประมาณ 2558   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

เชิงปริมาณ สัดส่วน ปีงบประมาณ 2558   

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

เชิงปริมาณ ร้อยละ ปีการศึกษา 2557 นับผลงาน 14 เดือน 
(ตั้งแต่ มิ.ย. 57 -ก.ค.58)  

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เชิงคุณภาพ ข้อ ปีงบประมาณ 2558   
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เชิงคุณภาพ ข้อ ปีงบประมาณ 2558   

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ/สถาบัน 

เชิงคุณภาพ ข้อ ปีงบประมาณ 2558   

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เชิงคุณภาพ ข้อ ปีการศึกษา 2557   

(หมายเหตุ (ร่าง) ตัวบ่งชี้ของ สมศ. รอบส่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดวงรอบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี “แต่ไม่น ามาคิดค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2557” โดยรายละเอียดตามภาคผนวกที่ 1) 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

หลักการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 
 

1) พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 เฉพาะตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 จาก สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  

2) (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (ฉบับร่างประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2557) ของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  จ านวน 20 ตัวบ่งชี้ พิจารณาผล      
การประเมินคุณภาพภายใน แยกจากตัวบ่งชี้ของ สกอ. โดยรายงานในภาคผนวก 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา2557 
 

กิจกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ระยะเวลาด าเนินงานปีการศึกษา 2557           

    ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                                   
1 ศึกษา และเทียบเคียงข้อมูล IQA และ EQA ตลอดจนสิ่งที่ต้องการเก็บข้อมูล ▐ ▐ ▐ ▐ ▐                         

2 สกอ.ประกาศใช้คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ปี 2557         ▐                         

2 หลักสูตร/คณะ/ส านัก/สถาบันก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน และก าหนดค่า
เป้าหมาย 

          ▐ ▐                     

3 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/คณะ/ส านัก/สถาบัน           ▐ ▐                     

4 เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/คณะ/ส านัก/สถาบัน               ▐                   

การสร้างความเข้าใจ                                   

5 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาโดยเชิญวิทยากรจาก สกอ.                 ▐                 

6 จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (กลุ่มย่อย/เดินสายตามคณะ/
หน่วยงาน) 

▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐           

7 ส่งเสริมและเผยแพร่สร้างความเข้าใจ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ประชุมสร้างความเข้าใจ
การด าเนินงาน 

    ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐   

การติดตามผลการด าเนินงาน                                   

8 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ /สถาบัน รอบ 3 / 6 / 9 /12 เดือน (หมายเหตุ 
- ปีการศึกษา 2557 สกอ.ประกาศเกณฑ์ประกันฯ ใหม่ ดังนั้นจึงขอรายงานผลในช่วง 9 และ 12 
เดือน) 

    ▐     ▐     ▐     ▐           

9 ติดตามข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน (ตามรอบรายงานตามตัวบ่งชี้)           ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐           

10 ประชุม ค.กก. QA ระดับมหาวิทยาลัย ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐           

11 ประชุมการจัดท ารายงาน SAR ระดับมหาวิทยาลัย                           ▐ ▐     

12 ติดตามจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน                             ▐     
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กิจกรรม 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ระยะเวลาด าเนินงานปีการศึกษา 2557           

    ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การตรวจสอบ/ประเมินและรายงานผล                                   

13 หลักสูตร ส่งรายงาน มคอ.7 ตามแบบฟอร์มการรายงานของ สกอ.และรายงานในระบบ CHE QA 
Online เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน 

                    ▐ ▐           

14 คณะส่งเล่มรายงาน SAR ระดับคณะ ส านัก และรายงานในระบบ CHE QA Online (ก่อนการ
ประเมินอย่างน้อย 7 วัน) (หมายเหตุ - ระดับส านัก ไม่ต้องรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA แต่
ต้องรายงานในระบบที่สถาบันก าหนด) 

                          ▐ ▐     

15 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และรายงานผลประเมินในระบบ CHE QA Online                          ▐ ▐       

16 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ส านัก และรายงานผลประเมินในระบบ CHE QA 
Online  

                          ▐ ▐     

17 มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินคณะ/ส านัก มาจัดท า SAR และเตรียมการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย และรายงานในระบบ CHE QA Online (ก่อนการประเมินอย่างน้อย 7 วัน) 

                            ▐     

18 ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน                             ▐ ▐   

19 รายงานผลประเมินระดับสถาบัน ในระบบ CHE QA Online (ภายใน 30 พ.ย. ของทุกปี)                               ▐   

การน าผลการประเมินไปปรับปรุง                                   

20 ระดับหลักสูตร น าผลประเมินฯ ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)                           ▐ ▐     

21 ระดับคณะ/ส านัก น าผลประเมินฯ ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)                             ▐ ▐   

22 ระดับสถาบันน าผลประเมินฯ ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)                                 ▐ 

หมายเหตุ – ก าหนดการและกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร  และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ  

จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
  

บทที ่5 
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
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องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่   1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งชี้ที่   1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่   1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่   1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่   1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ตัวบ่งชี้ที่   1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร   
ที่คณะรับผิดชอบ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการค านวณ  
 

 
 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนที่ได้  = 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ  
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ การ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา     
ที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 
หรือ 
คะแนนที่ได้  =   
 
 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า  ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 

 

 40  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้ง  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 
X 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 
หรือ 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 

 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
X 5 

 

 60  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ  สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 

ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้ง  มีความเชื่อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน  0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 

- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ  10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ  20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
- ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20  

ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา ( Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เ ปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี้ 
 SCH =  ∑nici 

 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

 ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

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

 
 
 
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น  ๆ
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 :1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละตั้งแต ่10.01 และ ไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี ้
 

คะแนนที่ได=้  
 

         สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

                             สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X100 

   (20 - ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 1)                             
                    10 

x 5 
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ตัวอย่างการค านวณ 
o จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์= 24 

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 
 
o จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์= 32 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =   = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
 
o จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์= 28 

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  = ร้อยละ 12 
 
 

 แปลงค่าความแตกต่าง เป็นคะแนน เท่ากับ 20–12 = 8 ได้คะแนน =  8 x 5 = 4 คะแนน 
 
 
 ข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือ สกอ. (การคิดค่า นักศึกษาเต็มเวลา (FTEs) ระดับสาขาวิชา) 

อ้างอิง : เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
อาคารของสถาบันอุดมศึกษา (หน้าที่ 5 – 6) ดังนี้ 

 อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา  
1. ระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี

สาขาวิชา อัตราส่วน 
1. ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู  1 : 15 
2. มนุษยศาสตร์ศาสนาและเทววิทยา  1 : 25 
3. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 1 : 8 
4. นิติศาสตร์  1 : 50 
5. สังคมและพฤติกรรมศาสตร์  1 : 25 
6. การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ  1 : 25 
7. การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร  1 : 25 
8. คหกรรมศาสตร์  1 : 18 
9. ธุรกิจบริการ   1 : 25 
10. วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ 1 : 10 
11. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  1 : 20 
12. แพทยศาสตร์และวิชาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ  1 : 8 
13. วิศวกรรมศาสตร์  1 : 20 

  24 - 25 
     25 

X 100 

 10 

  32 - 25 
     25 

X 100 

  28 - 25 
     25 

X 100 
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สาขาวิชา อัตราส่วน 
14. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  1 : 8 
15. การอาชีวะ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม  1 : 10 
16. การขนส่งและการคมนาคม   1 : 10 
17. เกษตรศาสตร์วนศาสตร์และประมง  1 : 20 
18. เภสัชศาสตร์  1 : 8 
19. สัตวแพทยศาสตร์  1 : 8 
20. อื่นๆ  1 : 18 

 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชา อัตราส่วน 

1. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  1 : 10 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 : 5 
3. แพทยศาสตร์และวิชาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ  1 : 4 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโย ชน์กับนักศึกษาเพื่อ          
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการ
ใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับ
การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา  
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ที่ประกอบด้วย มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก 
PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและ
เกิดประโยชน์ จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง 
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่   2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 ตัวบ่งชี้ที่   2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 ตัวบ่งชี้ที่   2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน  เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
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2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ( visiting 
professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ  ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

ชนิดชองตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
 นอกจากนั้น  เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น  
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 
สูตรการค านวณ:  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =     
 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        

x  5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย เป็น
ผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 

เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2   
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย X 100 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ ( full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X 5 

 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้น  ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการ 
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทาง
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการ       
มีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการ  
ทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงาน 
ของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่   3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการในการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี  ทั้งการ
บริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์ แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า แผนการใช้ประโยชน์ จากการบริการวิชาการ  

เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ

กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
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5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่   4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ที่   4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 -7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

   
ตัวบ่งชี้ที่   5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง ด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น 
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ คณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายและ
กลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า  
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้  
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ       
สายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่   5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

อธิบายตัวบ่งชี้    
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่  
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ 
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการ ก ากับการ ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ       

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน ข้อ 1 และรายงานผล    

การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบ        

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น  

อย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสมกับบริบท
และวิสัยทัศน์ของสถาบัน  โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องในระดับชาติด้วย  เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย  การควบคุม  การตรวจสอบ  และการประเมินผล  เพื่อน่า
ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว อย่างน้อย
ต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพ
ที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ  โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน  เช่น มีผู้รับผิดชอบ  / 
ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพดังกล่าว  เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
ด่าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน    
ทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร ) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร  (มคอ.7) เป็นรายงาน
ฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  และระดับสถาบัน  ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น  สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับ     
การประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน ) และ
ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

บทที ่6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้ จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับ
ระดับปริญญา  หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น  “ไม่ได้มาตรฐาน ” และมีค่า
คะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด  และจะมีการ
ประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี้ 
 

 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย  = 
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี ้  

13  
 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตาม

คะแนนที่ได้ ดังนี้ 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 
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แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบันต้องประเมินตัว
บ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่  6 ด้วยเพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะห์ใน
รายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ  ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบโดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย  เพื่อเป็น
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่  2 ถึง องค์ประกอบที่  6 เก่ียวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป  

 
2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน  4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหาร
จัดการของคณะด้วยโดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้น มีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ  
และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด่าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด่าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด่าเนินงานระดับดีมาก 

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

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 

 

3. ระดับสถาบัน 
การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน  4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ

บริหารจัดการของสถาบันด้วย  โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า  
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ระดับสถาบัน 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด่าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด่าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด่าเนินงานระดับดีมาก 

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

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      
* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
* ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 

สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี ้

 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 
 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก 1 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

1 ภาคผนวก 1 

 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ “แต่ไม่น ามาคิดค่าคะแนนการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557” โดยมีตัวบ่งชี้ที่มีการติดตาม ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ วงรอบการเก็บข้อมูล 

ด้านคุณภาพศิษย์  
(4 ตัวบ่งชี้)  

1. ผู้เรียนเป็นคนดี  ปีการศึกษา 2557 

2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557 

 3. ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือน าไปใช้
ประโยชน์  

ปีการศึกษา 2557 

 4. ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถาบัน  ปีการศึกษา 2557 

ด้านคุณภาพอาจารย์  
(4 ตัวบ่งชี้)  

5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถ  ปีการศึกษา 2557 

6. อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  ปีการศึกษา 2557 

 7. อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์  ปีการศึกษา 2557 

 8 .  คร/ูอาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์  

ปีการศึกษา 2557 

ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา (4 ตัวบ่งชี้)  

9. การด าเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจ า
คณะ  

ปีการศึกษา 2557 

10. การด าเนินงานของอธิการบดี /คณบดี  ปีการศึกษา 2557 

 11. การบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 

 12. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปีการศึกษา 2557 

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/
สังคม (2 ตัวบ่งชี้) 

13 . การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อ
ชุมชน/สังคม  

ปีงบประมาณ 2558 

14. การบริการวิชาการที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม  ปีงบประมาณ 2558 

   

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ฉบับร่างประชาพิจารณ์ (8 พ.ย. 2556) 



ภาคผนวก 1 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

2 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ วงรอบการเก็บข้อมูล 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (2 ตัวบ่งชี้) 

15. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2558 

16. การพัฒนาสุนทรียภาพ  ปีงบประมาณ 2558 

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  
(2 ตัวบ่งชี้)  

17. อัตลักษณ์ผู้เรียน  ปีการศึกษา 2557 

18. เอกลักษณ์คณะ /สถาบัน  ปีการศึกษา 2557 

ด้านมาตรการส่งเสริม  
(2 ตัวบ่งชี้)  

19. มาตรการส่งเสริมภายในคณะ /สถาบัน ปีการศึกษา 2557 

20. มาตรการส่งเสริมภายนอกสถาบัน  ปีการศึกษา 2557 
 

 
รายละเอียด (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ฉบับร่างประชาพิจารณ์ (8 พ.ย. 2556) 
 

1. ด้านคุณภาพศิษย ์
สมศ.1 ผู้เรียนเป็นคนดี 

ค าอธิบาย 
นิสิตนักศึกษาด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ าใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย

สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่านการท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

การพิจารณา 
 ร้อยละของนิสิตนักศึกษาทุกหลักสูตร/ทุกระดับในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคนอกเวลาจัดการศึกษา
ใน/นอกที่ตั้ง ทั้งไทย/นานาชาติ การศึกษาทางไกลและ E-Learning เป็นต้น ที่ท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมดทุกหลักสูตรทุกระดับ โดยผู้ประเมินตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน ด้วยการศึกษาเอกสาร สุ่มตัวอย่าง การสังเกต และการสัมภาษณ์ 
 

สูตรการค านวณ 

 จ านวนนิสิต/นักศึกษาที่ท างานท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
X 100 

 

 จ านวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมด  

 

 เกณฑ์การพิจารณา 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ : 
1. ส าหรับ นิสิตนักศึกษ าที่ท างานเต็มเวลา ต้องท ากิจกรรมและ/หรือบ าเพ็ญประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 50 

ชั่วโมง/ป/ีคนและคิดเป็นตัวหารด้วยเช่นกัน 
 2. การนับจ านวนให้นับทั้งผู้ท ากิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  



ภาคผนวก 1 
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3 
 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะถูกลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
มีนิสิตนักศึกษา กระท าผิดศีลธรรม โดยอาจารย์และผู้บริหารมิได้ด าเนินการแก้ไขและป้องกันมิให้เหตุการณ์

ดังกล่าวเกิดซ้ า 
 
สมศ.2  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

ค าอธิบาย 
นิสิต/นักศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตาม

หลักสูตรและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

การพิจารณา 
1. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเป้าหมายของคณะ/สถาบัน ( 1 คะแนน) ใช้บัญญัติไตรยางศ์

เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เท่ากับ 1 คะแนน 
2. มีนิสิตนักศึกษาได้รับการยอมรับ/ยกย่อง/รางวัลที่สะท้อนความรู้ความสามารถในระดับชาติ/นานาชาติ    

ปีละไม่น้อยกว่า 1 รางวัล (1 คะแนน) 
3. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา (Success Rate) ในแต่ละรุ่น (1 คะแนน) ใช้บัญญัติไตรยางศ์

เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของนิสิตนักศึกษาแรกเข้า เท่ากับ 1 คะแนน 
 4. การมีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศของบัณฑิตปริญญาตรี 

(1 คะแนน) ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา เท่ากับ 1 คะแนน 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ( 1 คะแนน)  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนด ร้อยละ 80 ของระดับ   

ความพึงพอใจ เท่ากับ 1 คะแนน 
 

เงื่อนไข : ไม่มี 
 
สมศ.3  ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

ค าอธิบาย 
ผลงาน วิจัย/สร้างสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรือ

เผยแพร่ในมิติต่างๆ 
ผลงานวิจัย 

ค่าน้ าหนัก การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
0.20 มีการตีพิมพ์สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.60 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า * 

0.80 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือเทียบเท่า * 
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ค่าน้ าหนัก การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(ScImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
หรือเทียบเท่า  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

หมายเหตุ – ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
 

ตารางค่าน้ าหนัก ระดับปริญญาโท 
ค่าน้ าหนัก การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

0.20 มีการตีพิมพ์สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.60 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.80 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
1.00 - ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

ตารางค่าน้ าหนัก ระดับปริญญาเอก 
ค่าน้ าหนัก การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

0.20 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) 
0.80 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) 
1.00 - ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

ผลงานสร้างสรรค์ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ค่าน้ าหนัก การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

0.20 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 มีการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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หมายเหตุ – ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

การพิจารณา 
1. ข้อมูลจากสถาบัน (5 คะแนน) 

ผลรวมคะแนนประเมินของแต่ละคณะ หาร จ านวนคณะที่ได้รับการประเมิน 
2. ข้อมูลจากคณะ แยกเป็นกรณี ดังนี้ 
 

กรณีที่ 1 มีหลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก 
1. ระดับปริญญาเอก  : ร้อยละของ ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัย ที่ตีพิมพ์และ งานสร้างสรรค์        

ที่เผยแพร่ (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย/สร้างสรรค ์
ที่ตีพิมพ์/เผยแพรข่องบัณฑิตระดับปริญญาเอก X 100 

 

 จ านวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
 

2. ระดับปริญญาโท  : ร้อยละของ ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัย ที่ตีพิมพ์และ งานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ (3 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 3 คะแนน 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย/สร้างสรรค ์
ที่ตีพิมพ์/เผยแพรข่องบัณฑิตระดับปริญญาโท X 100 

 

 จ านวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด  
 

กรณีที่ 2 มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท 
ร้อยละของ ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัย ที่ตีพิมพ์และ งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (5 คะแนน)  โดยใช้

บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย/สร้างสรรค ์
ที่ตีพิมพ์/เผยแพรข่องบัณฑิตระดับปริญญาโท X 100 

 

 จ านวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด  
 

กรณีที่ 3 มีเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ร้อยละของ ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัย ที่ตีพิมพ์และ งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (5 คะแนน)  โดยใช้

บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย/สร้างสรรค ์
ที่ตีพิมพ์/เผยแพรข่องบัณฑิตระดับปริญญาเอก X 100 

 

 จ านวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
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กรณีที่ 4 ไม่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือนานาชาติ (5 คะแนน) โดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

 จ านวนบัณฑิตที่มีค่าตามเกณฑ ์
X 100 

 
 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  

 

เงื่อนไข: คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
1. อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปริญญาโท/เอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.หรือ ต้นสังกัด หรือ 
2. อัตราส่วนอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.หรือต้นสังกัด หรือ 
3. อัตราส่วนอาจารย์คุมสารนิพนธ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.หรือต้นสังกัด  

 
สมศ.4 ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถาบัน 

ค าอธิบาย 
ศิษย์เก่าผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาและสร้างชื่อเวียงให้กับสถาบัน 
 

การพิจารณา : ระดับคณะ (5 คะแนน) 
1. มีระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันและมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างสม่ าเสมอ (1 คะแนน) 
2. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ หรือพัฒนานิสิต นักศึกษาร่วมกับสถาบัน (1 คะแนน) 
3. มีกิจกรรมที่ ศิษย์เก่า ร่วมพัฒนาสถาบัน เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

(1 คะแนน) 
4. มี กิจกรรมที่ ศิษย์เก่า ร่วมสนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตามเป้าหมายที่สถาบันก าหนด      

(1 คะแนน) 
5. มีการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (1 คะแนน) 
 

การพิจารณา : ระดับสถาบัน 
1. ผลรวมคะแนนของทุกคณะ (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ คะแนนเฉลี่ย 5.00 เท่ากับ 2 คะแนน 
2. ข้อมูลจากสถาบัน (3 คะแนน) 

2.1 มีกิจกรรมที่ ศิษย์เก่า ร่วมพัฒนากับสถาบันในมิติต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ/วิชาชีพ อาคารสถานที่ 
อุปกรณ์การศึกษา สิ่งแวดล้อม หรือศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา (1 คะแนน) 

2.2 มีฐานข้อมูล และมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ (1 คะแนน) 
2.3 มีระบบและมีการให้การยอมรับ/ยกย่อง/รางวัล ส าหรับศิษย์เก่าที่อุทิศตน บ าเพ็ญประโยชน์จนเป็นที่

ประจักษ์ของสังคม (1 คะแนน) 
หมายเหตุ – ประเมินเฉพาะคณะ/สถาบันที่มีศิษย์เก่าส าเร็จการศึกษา 5 ปีขึ้นไป 
 

เงื่อนไข : ไม่มี 
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2. ด้านคุณภาพอาจารย ์
สมศ.5  อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 

ค าอธิบาย 
อาจารย์มี คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอน พัฒนาสู่การสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้

นิสิตนักศึกษาพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
การพิจารณา 
ข้อมูลจากสถาบัน (5 คะแนน) โดยก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า 
อาจารย ์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 11 
 
ค่าคะแนนคุณภาพอาจารย์ ค านวณ ดังนี้ 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า  
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 

การพิจารณา: ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าคะแนนคุณภาพอาจารย์ 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

หมายเหตุ – ไม่นับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์คลินิก ศาสตราภิชาน 
 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า มีอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญา ที่ไม่ได้รับการ
รับรองจากต้นสังกัด 
 
สมศ. 6  อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ค าอธิบาย 
ผลงานวิจัย /สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าที่มีคุณภาพและได้รับการ ตีพิมพ์          

ในวารสารระดับสากล หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และมีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

การพิจารณา 
ข้อมูลจากสถาบัน (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มีผล งานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์และ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่   

(2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
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 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์   ร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน  
 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 50  เท่ากับ 2 คะแนน  

 จ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัยประจ าที่มีผลงานท่ีได้รับตีพิมพ์/เผยแพร ่
X 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัยประจ าทั้งหมด  

 
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์และ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ( 3 คะแนน)  โดยใช้

บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์   ร้อยละ 20 เท่ากับ 3 คะแนน  
 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 10  เท่ากับ 3 คะแนน  
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร ่
X 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัยประจ าทั้งหมด  

 
ผลงานวิจัย 

ค่าน้ าหนัก การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
0.20 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 

Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า * 
0.80 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 

Index Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือเทียบเท่า *หรือ  
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(ScImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
Q3, Q4 

1.00 และ 
+1.00 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(ScImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
Q1, Q2หรือเทียบเท่า  
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

หมายเหตุ – ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ค่าน้ าหนัก การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
0.20 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 มีการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

หมายเหตุ  
 1. ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 2. ระดับสถาบัน ให้คิดจากค่าเฉลี่ยของทุกคณะ 
 3. ระดับคณะ ให้คิดจากค่าเฉลี่ยของหลักสูตร  
 

เงื่อนไข: ไม่มี 
 
สมศ.7 อาจารย์มผีลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ค าอธิบาย 
อาจารย์ ประจ าและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่ น าไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์หรือ

ข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ใน โครงการ วิจัย/สร้างสรรค์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจ าคณะหรือ          
สภาสถาบัน 

การพิจารณา 
ข้อมูลจากสถาบัน (5 คะแนน) โดยเป็นผลรวมจากคณะ 
1. ปริมาณอาจารย์และนักวิจัย (2 คะแนน) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ (2 คะแนน)  โดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 75 เท่ากับ 2 คะแนน 

 จ านวนอาจารย์ประจ า/นักวิจัยประจ าที่มีผลงานท่ีได้น าไปใช้ประโยชน ์
X 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

 
2. คุณภาพผลงาน (3 คะแนน) 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ทุกกลุ่มสาขาวิชา    
(3 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 3 คะแนน 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้ประโยชน ์
X 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  
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เงื่อนไข: คะแนน ที่ได้ ในตัวบ่งชี้นี้จะ ลดลง1  คะแนน  หากพบว่า มีอาจารย์ประจ า /นักวิจัยประจ าละเมิด

ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แต่คณะ/สถาบันมิได้ด าเนินการลงโทษ  

 
สมศ.8  ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ค าอธิบาย 
อาจารย์ประจ าที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาบางวิชา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดู

งาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน /ต่างประเทศ และได้มีการน าความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการ
เรียนการสอน 

การพิจารณา 
ข้อมูลจากคณะ/สถาบัน (5 คะแนน) 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ศึกษา บางวิชา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย

≥50ชั่วโมง/คน/ปี (5 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ฯ และมีการขยายผล 
X 100 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะถูกลดลง 1 คะแนน  หากพบว่า มีอาจารย์ละทิ้งการสอน เพื่อไปเพิ่มพูน

ความรู/้ประสบการณ์ 
 
3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
สมศ. 9  การด าเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจ าคณะ 

ค าอธิบาย 
คณะกรรมการสภาสถาบัน/ คณะกรรมการประจ าคณะ มีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งก าหนดไว้

ในพระราชบัญญัติของสถาบันโดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของ
อธิการบดี/คณบดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

การพิจารณา : คณะกรรมการประจ าคณะ 
ข้อมูลจากคณะ (5 คะแนน) 
 1. ผลการด าเนินงาน (2 คะแนน)  

1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากต้นสังกัด (1 คะแนน) โดยใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

1.2 คณะน าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
และมีการขับเคลื่อนให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) โดยพิจารณาเพิ่มเติมจาก
การสัมภาษณ์  

 1) หัวหน้าภาควิชา รวม 2-3 คน  
 2) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะ รวม 1-2 คน  
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 3) อาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวม 8-10 คน  
 

 2. ผลการพัฒนา (3 คะแนน)  
คณะน าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่เกิดจากการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยพิจารณาเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ 
 1) หัวหน้าภาควิชา รวม 2-3 คน  
 2) ผู้แทนกรรมการประจ าคณะ รวม 1-2 คน  
 3) อาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวม 8-10 คน  

 

การพิจารณา : สภาสถาบัน 
 1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) 

โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ 
ดังนี้  

1.1 มีส านักงานสภาฯ หรือหน่วยงาน มีฐานข้อมูล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะ 
และมีคณะอนุกรรมการของสภาฯ ครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด 

1.2 มีการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม ทันสมัย ปฏิบัติได้ 
1.3 มีการก ากับ ติดตาม สนับสนุนอธิการบดีในการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
1.4 มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดจรรยาบรรณและมีคู่มือ         

การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาฯ 
1.5 มีผลการประเมินรายปีโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 5 คน ที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากสภาฯ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  

ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐาน ดังนี้ 
2.1 รายงานประจ าปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาบัน (1 คะแนน) 
2.2 ผลการประเมินรายปีโดยคณะกรรมการที่สภาแต่งตั้ง (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์

เทียบคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 
2.3 หลักฐานที่แสดงถึงธรรมาภิบาลของสถาบัน (1 คะแนน) โดยพิจารณาเพิ่มเติมจากการ

สัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1) นายกสภาสถาบัน  
 2) อธิการบดี/ผู้แทนกรรมการสภาสถาบัน/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 3) ผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 3-4 คน  

 
เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 
1. มีการด าเนินการรับนักศึกษาก่อนที่หลักสูตรจะได้รับการอนุมัติ ตามขั้นตอนและระเบียบอย่างถูกต้องจาก

สภาสถาบัน/ต้นสังกัด หรือ 
2. มีการให้ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและต้นสังกัด 
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สมศ. 10  การด าเนินงานของอธิการบดี /คณบดี 

ค าอธิบาย 
อธิการบดี /คณบดี มีผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดยสภาสถาบัน /คณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบ ประกันคุณภาพ
ภายใน มีการตรวจสอบการท างานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การพิจารณา : คณบดี 
1. ข้อมูลจากคณะ (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ          

2 คะแนน ดังนี้ 
 1.1 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีโดยอธิการบดี (1 คะแนน) โดย

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 
1.2 มีรายงานงบการเงินที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ (1 คะแนน)  
1.3 มีจ านวนอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ก าหนดของต้นสังกัด        

(1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

 จ านวนหลักสูตรที่มีอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาตามเกณฑ ์
X 100 

 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  
 

1.4 มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (1 คะแนน)  
1.5 มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากร และผู้บริหารคณะ (1 คะแนน) 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) ดังนี้ 

 ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนยืนยันผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบัน
และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2.1 ผลการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นกิจวัตร สม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิตก่อเกิดเป็น 

“วัฒนธรรมคุณภาพ” ของคณะ 
2.3 ผลการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่เกิดจากการประเมินคุณภาพภายนอก โดยพิจารณาเพิ่มเติมจาก

การสัมภาษณ์ 
 1) คณบดี  
 2) อาจารย์ 3-4 คน  
 3) นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 8-10 คน  
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การพิจารณา : อธิการบดี 
ข้อมูลจากสถาบัน (5 คะแนน) 

1. มีคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีโดยสภาสถาบัน (1 คะแนน) 
โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 

2. มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน
สนับสนุนทุกหน่วย โดยคณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดจ านวน
รวมทุกหน่วย เท่ากับ 1 คะแนน 

3. มีรายงานงบการเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน (1 คะแนน) 
4. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ( Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้      

(1 คะแนน) 
5. มีหลักฐานซึ่งแสดงถึงการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นกิจวัตร สม่ าเสมอจนเป็นวิถี

ชีวิต ก่อเกิดเป็น “วัฒนธรรมคุณภาพ” ของสถาบัน (1 คะแนน) 
 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า 

1. มีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไม่ผ่านการอนุมัติ  
หรือรับทราบจากต้นสังกัด  

2. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) จากสถานศึกษาและต้นสังกัด 
 
สมศ.11 การบริหารความเสี่ยง 

ค าอธิบาย 
คณะ/สถาบัน มีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณ์จัดล าดับความส าคัญ  จัดการ 

ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงส่งผลให้ ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 

การพิจารณา : ระดับคณะ 
1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน)  

ผลประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ/อธิการบดี ใช้บัญญัติ  
ไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ 2 คะแนน 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  
ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐาน 
2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่ 1-5 จากที่ก าหนด (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์

เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 เร่ือง เท่ากับ 1 คะแนน 
2.2 สามารถลดความเสี่ยงได้ทุกเรื่องจากที่ก าหนด (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดย

ก าหนดปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ 1 คะแนน 
2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด (1 คะแนน) 
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การพิจารณา : ระดับสถาบัน 

1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 
2 คะแนนดังนี้ 

1.1 มีการระบุและจัดล าดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
1.2 มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยง      

ที่จะเกิดขึ้น 
1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิดและลดความเสี่ยงให้น้อยลง 
1.5 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ          

ที่เก่ียวข้อง  
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  

ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐาน 
2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่ 1-5 จากที่ก าหนด (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์

เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 เร่ือง เท่ากับ 1 คะแนน 
2.2 สามารถลดความเสี่ยงได้ทุกเรื่องจากที่ก าหนด (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดย

ก าหนดปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ 1 คะแนน 
2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด (1 คะแนน) 
 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะถูกลดลง 1 คะแนนหากพบว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดย
พิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และละเลย โดยไม่มีการแก้ไขป้องกัน 
 
สมศ. 12  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ค าอธิบาย 
คณะ/สถาบัน มีบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ์  
การพิจารณา 

ข้อมูลจากสถาบัน (5 คะแนน)  
ร้อยละของบุคลากร สายสนับสนุน ด้านวิชาการ/ธุรการที่ได้รับ การเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ์

≥50ชั่วโมง/คน/ปี (5 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการที่ได้รับการพัฒนา 
X 100 

 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด  

 
เงื่อนไข: ไม่มี 
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4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
สมศ. 13  การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 

ค าอธิบาย 
คณะ/สถาบัน สนับสนุนให้อาจารย์น าความรู้ประสบการณ์ตาม ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/

สังคมภายนอก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
การพิจารณา 

1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ      
2 คะแนน ในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อ ประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม 

1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
1.5 มีผลการประเมินความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.2  

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  
ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐาน

โครงการที่ประสบความส าเร็จที่สุด อย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี้ 
2.1 ต่อเนื่อง : มีการด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี (1 คะแนน) 
2.2 ยั่งยืน : มีการด าเนินโครงการโดยไม่พึ่งพางบประมาณคณะ/สถาบัน (1 คะแนน) 
2.3 ยอมรับ : มีโครงการที่ได้รับการยอมรับ/ยกย่อง/รางวัล (1 คะแนน) 

หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 14 หรือไม่ก็ได้ 
 

เงื่อนไข: ไม่มี 

 
สมศ.14 การบริการวิชาการที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 

ค าอธิบาย 
คณะ/สถาบัน มีการน าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนา ชุมชน มาพัฒนาการ

เรียนการสอนหรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ อาทิ งานวิจัย รายวิชา ต ารา หลักสูตร 
การพิจารณา 

1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 
คะแนนในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 การมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
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1.5 มีการพัฒนาเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนรายวิชาที่เปิด

สอน หรือมีหลักสูตรใหม่อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  

ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐาน
โครงการที่ประสบความส าเร็จที่สุด อย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (1 คะแนน) 

2.2 มีการเผยแพร่และขยายผลสู่สถาบันอื่น ≥9 แห่ง (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

ก าหนดปฏิบัติได้ ≥9 แห่ง เท่ากับ 1 คะแนน 

2.3 มีรายวิชา ต ารา และ/หรือหลักสูตรใหม่ ≥1 รายการ (1 คะแนน) 
หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 13 หรือไม่ก็ได้ 
 

เงื่อนไข: ไม่มี 

 
5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

ค าอธิบาย 
ความดีความงาม ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะคงอยู่สืบทอดและปรับเปลี่ยนไปตามกระแส

สังคม ก่อให้เกิดการด ารงชีวิตอย่างมีพลวัต คนในสังคมอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พึ่งของสังคมจ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมี
ปัญญา มีความเชื่อมั่นสามารถเป็นผู้น ามากกว่าผู้ตาม การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจหลัก
ของสถาบันที่จะต้องด าเนินการในทางที่ถูกที่ควร มิใช่ปล่อยไปตามกระแสสังคม 

การพิจารณา 
1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ      

2 คะแนน ในประเด็นต่อไปนี้ 
1.1 มีโครงการส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
1.4 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
1.5 มีผลการประเมินที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากประชาคม ได้คะแนนผลประเมิน      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  

ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 มีการจัดพื้นที่เพื่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง   
(1 คะแนน) 
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2.2 มีความร่วมมือของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) โดยใช้

บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 
2.3ได้รับการยอมรับ/ยอกย่อง/รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ (1 คะแนน) 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า มีการด าเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกเท่านั้น 

 
สมศ.16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ค าอธิบาย 
ความรู้สึกถึงคุณค่าทางความงามเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของความเป็นมนุษย์ จ าต้องได้รับการเรียนรู้ปลูกฝัง 

พัฒนา เพื่อให้เกิดการซึมซับสู่ส านึกแห่งตน ก่อให้เกิดทักษะทางอารมณ์ต่อสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสที่ดีงามและมีคุณค่าทาง
ศิลปะ ทั้งที่มีอยู่ปัจจุบันและที่เป็นมรดกสืบทอดของแผ่นดินอันทรงคุณค่าความเป็นไทย เกิดสติรู้คิดในการเลือกรับ
ปรับใช้วิถีสากลสู่วิถีไทยอย่างเหมาะสมภาคภูมิ สามารถพัฒนาสู่ความสุนทรีย์มีรสนิยมเกิดทัศนคติที่ดีต่อคุณค่า       
วิถีความดีงามของไทย 

ประเภทโครงการ 
1. โครงการพัฒนา นิสิตนักศึกษา  และบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อสู่วิถีชีวิตความมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
2. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบัน ทั้งทางกายภาพ และวิถีการอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อเกิดจิตส านึกต่อ

สถาบันในฐานะสถาบันของประเทศที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
3. โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
การพิจารณา 

1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ      
2 คะแนนในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 มีการด าเนินงานตามนโยบาย/แผนพัฒนา เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ทันสมัย 
และสามารถปฏิบัติได้ 

1.2 มีการด าเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการต่อปี) ที่เกิด
จากการส ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน 

1.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผลการ
ประเมินสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นจากประชาคม ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1.4 มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่างต่อเนื่อง 
1.5 มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ า

คณะ/สภาสถาบัน 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  

ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

2.1 อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ือต่อการใช้งาน (1 คะแนน) 
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2.2 ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (1 คะแนน) 
2.3 สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (1 คะแนน) 

 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะถูกลดลง 1 คะแนนหากพบว่ามีการด าเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการ

ประเมินภายนอกเท่านั้น  
 
6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
สมศ. 17  อัตลักษณ์ผู้เรียน 

ค าอธิบาย 
นิสิตนักศึกษามีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  ซึ่งสถาบันก าหนดเป็นอัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน 
การพิจารณา 

1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ       
2 คะแนน ในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาของสถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 มีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของคณะ/สถาบัน 
1.5 มีผลการประเมินความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.2 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  
ร้อยละของผู้เรียนที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามเกณฑ์ โดยผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผล

การด าเนินงาน ด้านการศึกษาเอกสาร สุ่มตัวอย่าง การสังเกต และการสัมภาษณ์ 
 จ านวนนิสิต นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามเกณฑ ์

X 100 
 

 จ านวนนิสิต นักศึกษาทั้งหมด  

โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 
หมายเหตุ : อัตลักษณ์นิสิต นักศึกษาทุกคณะ ต้องเป็นอัตลักษณ์เดียวกันกับสถาบัน 
 

เงื่อนไข : ไม่มี 
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สมศ. 18   เอกลักษณ์คณะ /สถาบัน 

ค าอธิบาย 
คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตาม ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์การจัดตั้งและบริบทของสถาบัน 
 
การพิจารณา 

1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ      
2 คะแนน ในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์คณะ/สถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 มีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของสถาบัน 
1.5 มีผลการประเมินความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.2 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  
ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐานใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
2.1 มีหลักฐานแสดงความเชื่อมโยงของปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และอัตลักษณ์         

ที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของสถาบัน  (1 คะแนน) 
2.2 ได้รับการยอมรับ/ ยกย่อง /รางวัล (1 คะแนน) 
2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ และมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน

กระบวนการสู่สถาบันอื่น (1 คะแนน) 
หมายเหตุ : เอกลักษณ์ของแต่ละคณะ อาจเหมือน/แตกต่าง หรือสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบัน 

1. เอกสาร: (2 คะแนน) ผลการด าเนินงานตามประเด็นพิจารณา 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์: (3 คะแนน) 

2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน (1 คะแนน) 
2.2 มีการยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน) 
2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ และมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน

กระบวนการสู่ (1 คะแนน) 
 

เงื่อนไข : ไม่มี 
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7. ด้านมาตรการส่งเสริม 
สมศ. 19   มาตรการส่งเสริมภายในคณะ /สถาบัน 

ค าอธิบาย 
สถาบันส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา มีความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  
การพิจารณา 

1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ      
2 คะแนน ในประเด็นต่อไปนี้ 

คณะ/สถาบัน น าเสนอหลักฐานการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษามีความสามารถและทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดทักษะที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับนิสิต นักศึกษา 
1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 มีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของสถาบัน 
1.5 มีผลการประเมินความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.2  

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  
ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยสถาบันน าเสนอหลักฐานที่แสดง

ถึงผลความส าเร็จของการด าเนินงาน  
 

เงื่อนไข : ไม่มี 

 
สมศ. 20   มาตรการส่งเสริมภายนอกสถาบัน 

ค าอธิบาย 
คณะ/สถาบัน มีการด าเนินงานในการร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น และ/หรือสถานประกอบการ และ/หรือเพื่อ

ช่วยเหลือชุมชน สังคม เช่น การชี้แนะ ป้องกัน และ/หรือแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 
การพิจารณา 

1. ข้อมูลจากสถาบัน (2 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ       
2 คะแนน ในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดความร่วมมือ 
1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เก่ียวข้อง 
1.5 มีผลการประเมินความส าเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1.2  

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)  
ผู้ประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบข้อมูลจาก

สถานศึกษา และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงผลความร่วมมือ ตามประเด็นต่อไปนี้ 



ภาคผนวก 1 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
 

21 
2.1 มีผลความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการพัฒนาวิชาการ อย่างน้อย 3 แห่ง (1 คะแนน) โดยใช้

บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ ≥3 แห่ง เท่ากับ 1 คะแนน 
2.2 มีผลความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ/องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษา 

อย่างน้อย 3 แห่ง (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ ≥ 3 แห่ง เท่ากับ 1 คะแนน 
2.3 มีผลความร่วมมือกับท้องถ่ิน/ชุมชน/สังคม ในการป้องกัน แก้ปัญหา และ/หรือการพัฒนา

ตามบริบทของพื้นที่ อย่างน้อย 3 ประเด็น (1 คะแนน) โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดปฏิบัติได้ ≥3 ประเด็น 
เท่ากับ 1 คะแนน 

หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ สมศ. 13 และ สมศ. 14   
 

เงื่อนไข : ไม่มี 
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ค่าเป้าหมาย IQA ระดับคณะ 



การก าหนดค่าเปา้หมายการประกันคุณภาพภายใน ระดบัคณะ ปกีารศึกษา 2557
ประเภท ตวับง่ชี้ สกอ.

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

1 สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.49 3.49 4.00 4.00 5.00 5.00 4 4.00 5.00 5.00 3.75 3.75 3.10 3.10 0.23 0.23 3.75 3.75 4.00 4.00 3.50 3.50

2 สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 69 5.00 45 5.00 15 1.88 73 5.00 84 5.00 78 5.00 26 3.26 33 4.07 23 2.92 13 1.56 29 3.68
3 สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 38 3.21 17 1.45 10 0.83 45 3.77 60 5.00 49 4.10 35 2.90 11 0.88 6 0.49 17 1.39 6 0.49

4 สกอ. 1.4 0.83 0.83 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 3.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00

5 สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 5.00 5 4.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00 4 3.00 4 3.00 4 3.00 5 4.00 6 5.00 6 5.00

6 สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 5.00 5 4.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00 4 3.00 5 4.00 4 3.00 5 4.00 6 5.00 6 5.00

1 สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา
งานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์

6 5.00 5 4.00 5 4.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00 5 4.00 5 4.00 6 5.00 4 3.00 6 5.00

2 สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ * 32,196 3.22 48,947 4.89 29,800 2.98 50,000 4.17 93,109 5.00 457,219 5.00 2,174 0.43 23,577 4.72 29,521 5.00 30,417 5.00 6,212 1.24

3 สกอ. 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
 *

24 4.04 24 3.99 8 1.40 30 5.00 41 5.00 22 3.59 13 3.26 3 0.81 10 2.48 13 3.13 12 2.94

3. การบรกิารวิชาการ 1 สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 5.00 5 4.00 6 5.00 3 3.00 6 5.00 6 5.00 4 3.00 3 3.00 6 5.00 6 5.00 6 5.00

4. การท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม

1 สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

6 5.00 5 4.00 6 5.00 3 3.00 6 5.00 6 5.00 5 4.00 4 3.00 6 5.00 5 4.00 5 4.00

1 สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพือ่การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบนั

7 5.00 5 4.00 7 5.00 7 5.00 7 5.00 5 4.00 7 5.00 7 5.00 5 4.00 7 5.00 7 5.00

2 สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 5.00 4 4.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 3 3.00 4 4.00 3 3.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00

ดี ดี ดี ดี ดมีาก ดี พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี

องค์ประกอบ ล าดบั ตวับง่ชี้ ตวับง่ชี้
เภสัช ว.แพทยฯ์ พยาบาล วิทย์ วิศวะ รฐั

ค่าเปา้หมาย
เกษตร ศ.ประยกุต์ ศิลปฯ บรหิาร นิติ

1. การผลิตบัณฑิต

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า

ผลการประเมินตนเอง (สกอ.)

5. การบรหิารจัดการ

2. การวิจัย
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การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
ประเภท ตัวบ่งชี้ (ร่าง) สมศ. รอบสี่

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

1. การผลิตบัณฑิต สมศ. 1 ผู้เรียนเป็นคนดี 3 0.17 80 4.01 100 5.00 80 4.00 100 5.00 84 4.18 61 3.03 2 0.11 50 2.50 72 3.58 71 3.53
สมศ. 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร คะแนนรวม 2.00 คะแนนรวม 4.91 คะแนนรวม 3.00 คะแนนรวม 4.50 คะแนนรวม 5.00 คะแนนรวม 4.38 คะแนนรวม 4.23 คะแนนรวม 1.87 คะแนนรวม 4.01 คะแนนรวม 4.68 คะแนนรวม 4.86

1. ความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0.00 80 1.00 0 0.00 60 0.75 80 1.00 60 0.75 80 1.00 0 0.00 80 1.00 80 1.00 80 1.00
2. มีนิสิต นักศึกษาได้รับการยอมรับ/ยกยอ่ง/

รางวัลที่สะท้อนความรู้ความสามารถใน

ระดับชาติ/นานาชาติ

0 0.00 1 1.00 0 0.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 1 1.00 0 0.00 5 1.00 1 1.00 1 1.00

3. อตัราการส าเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 

(Success Rate) ในแต่ละรุ่น
83 1.00 95 1.00 95 1.00 80 1.00 100 1.00 80 1.00 38 0.47 100 1.00 80 1.00 65 0.81 76 0.95

4. การมีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนศึกษาต่อ

จากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศของ

บัณฑิตปริญญาตรี

97 1.00 73 0.91 100 1.00 80 1.00 82 1.00 70 0.88 61 0.76 70 0.87 77 0.96 69 0.87 73 0.91

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 0 0.00 80 1.00 80 1.00 60 0.75 100 1.00 60 0.75 80 1.00 0 0.00 4 0.05 80 1.00 80 1.00
สมศ. 3 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์/

เผยแพร่
2.00 4.27 0.00 4.50 5.00 3.50 2.03 1.67 3.84 3.00 3.50

กรณีที ่1 มีผู้เรียนทีจ่ะส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท และเอก

 1. ระดับปริญญาเอก: ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

งานวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
100 2.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100 2.00 350 2.00 25 0.50 13 0.27 #DIV/0! #DIV/0! 60 1.20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 2. ระดับปริญญาโท: ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

งานวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 42 2.50 92 3.00 65 3.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 44 2.64 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

กรณีที ่2 มีผู้เรียนทีจ่ะศึกษาเฉพาะระดับ

ปริญญาโท

  - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจยั/งาน

สร้างสรรค์ที่เผยแพร่
##### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17 1.67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 35 3.50

กรณีที ่3 มีผู้เรียนทีจ่ะส าเร็จการศึกษาเฉพาะ

ระดับปริญญาเอก

กรณีที ่4 ไม่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 - จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประกาศเกยีรติคุณ

ยกยอ่งในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือด้านอืน่ที่

เกีย่วข้องกบัคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ

##### #DIV/0! 9 4.27 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 1.76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 3.00 #DIV/0! #DIV/0!

สมศ. 4 ศิษยเ์กา่ท าประโยชน์ให้สถาบัน 3 3.00 4 4.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 3 3.00 4 4.00 4 4.00 3 3.00 4 4.00 5 5.00

สมศ. 5 อาจารยม์ีความรู้ความสามารถ 4 3.51 4 2.96 3 2.13 5 4.01 6 5.00 5 4.10 3 2.83 0 0.00 3 2.26 2 1.74 2 1.74

องค์ประกอบ ตวับง่ชี้ ตวับง่ชี้
เภสัช ว.แพทย์ฯ พยาบาล วิทย์ วิศวะ ศิลปฯ บรหิาร นิติ รฐัเกษตร ศ.ประยุกต์

ค่าเปา้หมาย
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เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

เปา้หมาย

(ผลงาน)
คะแนน

องค์ประกอบ ตวับง่ชี้ ตวับง่ชี้
เภสัช ว.แพทย์ฯ พยาบาล วิทย์ วิศวะ ศิลปฯ บรหิาร นิติ รฐัเกษตร ศ.ประยุกต์

ค่าเปา้หมาย

สมศ. 8 อาจารยไ์ด้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 62 3.08 80 4.00 100 5.00 70 3.50 100 5.00 71 3.54 83 4.13 2 0.08 80 4.01 75 3.75 88 4.41

สมศ. 17 อตัลักษณ์ผู้เรียน 5 5.00 4 4.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 3 3.00 3 3.00 2 2.00 5 5.00 4 4.00 5 5.00

2. การวิจยั สมศ. 6 อาจารยม์ีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 3.92 4.03 0.53 4.00 5.00 3.98 1.70 0.13 3.64 4.17 2.76
1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มี

ผลงานวิจยั/สร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่

46 0.92 51 1.03 10.53 0.21 50 1.00 100 2.00 49 0.98 26 1.04 3 0.13 16 0.64 42 1.67 3 0.12

2. ร้อยละผลงานวิจยั/สร้างสรรค์ ที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่
24 3.00 68 3.00 2.11 0.32 44 3.00 185 3.00 23 3.00 2 0.65 0 0.00 14 3.00 8 2.50 9 2.65

สมศ. 7 อาจารยม์ีงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้

ประโยชน์
0.67 0.67 4.00 4.00 0.41 0.41 3.00 3.00 5.00 5.00 0.98 0.98 2.00 2.00 0.09 0.09 1.27 1.27 3.61 3.61 3.39 3.39

1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มี

ผลงานวิจยั/สร้างสรรค์ ที่ได้น าไปใช้

ประโยชน์

8 0.21 38 1.00 10.53 0.28 37 0.99 100 2.00 11 0.29 65 1.74 3 0.09 15 0.39 42 1.11 15 0.39

2. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวน

งานวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่ได้น าไปใช้

ประโยชน์

8 0.46 55 3.00 2.11 0.13 33 2.01 185 3.00 12 0.69 4 0.26 0 0.00 15 0.88 42 2.50 88 3.00

3. การบริการวิชาการ สมศ. 13 การให้บริการวิชาการทีส่่งผลต่อสถานศึกษา 4 4.00 4 4.00 5 5.00 3 3.00 5 5.00 4 4.00 3 3.00 2 2.00 5 5.00 4 4.00 5 5.00

สมศ. 14 การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/

สังคม
4 4.00 4 4.00 5 5.00 2 2.00 5 5.00 4 4.00 4 4.00 2 2.00 5 5.00 4 4.00 5 5.00

4. การท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

สมศ. 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4 4.00 4 4.00 5 5.00 3 3.00 5 5.00 4 4.00 3 3.00 2 2.00 5 5.00 4 4.00 4 4.00

สมศ. 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 5 5.00 4 4.00 5 5.00 3 3.00 5 5.00 4 4.00 3 3.00 3 3.00 5 5.00 4 4.00 5 5.00

5. การบริหารจดัการ สมศ. 9 การด าเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการ

ประจ าคณะ
4 4.00 4 4.00 5 5.00 4 4.00 5 5.00 4 4.00 4 4.00 3 3.00 3 3.00 4 4.00 4 4.00

สมศ. 10 การด าเนินงานของอธิการบดี/คณบดี 4 4.00 4 4.00 5 5.00 4.5 4.50 5 5.00 4 4.00 4 4.00 4 4.00 3 3.00 4 4.00 4 4.00
สมศ. 11 การบริหารความเส่ียง 3 3.00 4 4.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 4 4.00 3 3.00 5 5.00 5 5.00 4 4.00 4 4.00
สมศ. 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 48 2.38 80 4.01 100 5.00 70 3.51 100 5.00 71 3.53 71 3.57 0 0.00 63 3.13 83 4.17 100 5.00
สมศ. 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา 4 4.00 4 4.00 5 5.00 3 3.00 5 5.00 4 4.00 4 4.00 3 3.00 3 3.00 4 4.00 4 4.00
สมศ. 19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 3 3.00 4 4.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 3 3.00 4 4.00 3 3.00 2 2.00 4 4.00 4 4.00

สมศ. 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 4 4.00 4 4.00 5 5.00 3 3.00 5 5.00 3 3.00 4 4.00 2 2.00 4 4.00 4 4.00 4 4.00

พอใช้ ดี ดี ดี ดมีาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ดี ดี ดีผลการประเมินตนเอง (สมศ.)
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