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1. เหตุผลและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

1.1  ความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกล่าว  
มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการท่ีทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจัย 
ดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกันมากข้ึน ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซ่ึงท้ังสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ระดับท้องถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท้ังนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทําหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  

บทท่ี  1 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันน้ัน ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ท่ีต้ัง
ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็น
สําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเก่ียวข้องกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 
ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับต้ังแต่ 
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน   
 

 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซํ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ  กล่าวคือ ให้ มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน้นระดับการศึกษาท่ีต่างกัน  รวมท้ัง
มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐาน
ราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท้องถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถ่ินและ
ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธ
กิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ึน  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและ 
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การทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยท่ี
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่าน้ีมีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน
แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) 
ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมท้ังการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม 
สนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 กลุ่ม ข  สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมท้ังสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการทําวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นท้ังสองด้าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มน้ีอาจจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เป็น
สถาบันท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เป็นสถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง  สถาบันท่ีเน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทํา
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้นําทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และ 
ข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังน้ัน การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 
2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้นํา 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนของชาติและท้องถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้
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ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ท้ังร่างกายและจิตใจรวมท้ังพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ให้เป็นท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยท้ังน้ีโดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ี
มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ 
มุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

 
2.3  มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 

ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยท้ัง 3 ด้านน้ี อยู่ใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคน
ไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ่มสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้น
การวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากน้ัน ยังได้จัดทํากรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึงต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศทบวง 

มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 

เ พ่ือใช้ เ ป็นแนวปฏิ บัติ สาระสํา คัญของประกาศฉบับน้ีระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
สําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะ
วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน  โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาทําหน้าท่ีหลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) 
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันท่ีจะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (accountability)   
                   ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าท่ีร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  3.1  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความีอิสระใน 
การดําเนินการของสถานศึกษา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  สถาบัน
จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจ
เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง  
แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน 
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังน้ี เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี
พัฒนาการอย่างต่อเน่ือง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปน้ี 
   1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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   2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ 
ซ่ึงสามารถส่งเสริมและนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
   3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปท่ี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม  
การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและ
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซ่ึงเป็นการประเมินความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  
   4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็น
การทํางานซํ้าซ้อนเกินความจําเป็นหรือสร้างภาระการทํางานของหน่วยงาน 
 3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานท่ีเป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตาม
มิติด้านต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
 กําหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังน้ี 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5  การประเมินเชิงคุณภาพน้ีจะมีท้ังการนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการ
ดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้  
0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการให้คะแนนตามท่ีได้คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน 
(peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการน้ันๆ ร่วมกันก่อนท่ีจะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 
 2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซ่ึงอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยท่ีแต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยท่ีคิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้  
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  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ได้กําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นําไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline)  
ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกํากับดูแลของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา 
และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจ 
ด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสําคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้
ด้วยกัน   หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการ
ได้ท้ังหมด   ซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่าน้ันได้ท้ังหมด  ในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 6 ของคู่มือฉบับน้ีจึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานําไปเป็นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต่
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้
เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่อง
เดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นท่ีปัจจัยนําเข้า และ
กระบวนการ ซ่ึงภายใต้ตัวบ่งชี้ท่ีเป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดําเนินการตามกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย  
  3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ท่ีมีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันท่ีจะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ 
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง หน้าท่ีสําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ี คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ
พร้อมท้ังกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้
ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แต่ท่ีสําคัญคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานน้ีต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ในทุกระดับ 
  3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด 
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็น
ข้อมูลท่ีสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ัน ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงท่ีจะส่งผลต่อ
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต่การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  
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4. ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีว่าด้วย 
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับน้ีได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระสําคัญท่ีครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ี
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กําหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซ่ึงทําให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเน่ืองในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน
ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ังมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึงจําเป็นต้องมีระบบประกัน
คุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553  ท้ังน้ี ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถแสดงในแผนภาพท่ี  1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1  ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต้องดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอด้วยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลท้ังปัจจัยนําเข้า 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก
ท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังน้ัน ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 

 
  

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงค์ทัง้ในฐานะพลเมืองและ
พลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์กํากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษาและ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ 
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แผนภาพท่ี 1.2   ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นว่า เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว

จําเป็นต้องจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปีท่ี
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ซ่ึงเป็นการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ต้ังแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ่มลึก สะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับหลักสูตร 
การดําเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

การตรวจเยีย่ม รายงานผล 
การประเมิน 

การติดตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําปี  

ข้อมูลป้อนกลับ 

ติดตามตรวจสอบโดย 
ต้นสังกัดทุก 3 ปี 



 

 

  

 
 
 

 

 

 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และ
ทักษะในอนาคตท่ีตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังน้ัน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกัน
คุณภาพภายในเข้าสู่รอบท่ีสาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบท่ีสี่ (2558 - 2562) 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาต้ังแต่
ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกน้ี
ตัวบ่งชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบ่งชี้ท่ีเป็นปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุม
องค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมท้ังสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญคือไม่เป็นภาระซํ้าซ้อน
ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหาร
จัดการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีท้ังเกณฑ์ท่ัวไปท่ีใช้กับทุกสถาบันและท่ีแยกใช้เฉพาะกับ
สถาบันท่ีมีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว
เน่ืองจากในระยะแรกน้ีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการทํางานท่ีเน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ท่ีเน้นกระบวนการ   

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก 
โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

บทท่ี  2 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
รัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นําตัวบ่งชี้ท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สม
ศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการให้
ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ท้ังน้ี เกณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึน
ในรอบน้ียังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 
สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันท่ี
เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
   

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 
 

ในปี พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้
กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติม
ในสาระท่ีเก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังน้ี ได้
กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็น สําหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
ดําเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ท่ีเน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัว
บ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซ่ึงได้กําหนดหลักการพัฒนาไว้ดังน้ี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา  
การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์ 
การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบท่ี 
1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรท่ีคณะดูแล 
รวมท้ัง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพของคณะ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา  ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ท้ังน้ี ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดําเนินการของ
สถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน 
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูล
ท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน
อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา 
ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสร้างความ
ม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทํา ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่น้ีจะมุ่งเน้นท่ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดําเนินการต้ังแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ท่ีสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิต
ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต 
โดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
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เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการ 
ของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังน้ี ระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเป็นระบบท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพได้
ต้ังแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA  หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาข้ึนเอง  ท้ังน้ี โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้า
น้ีมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม 
หรือต้ังแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนท่ี 1 – 
เดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
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A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีและเสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรือ
งบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ดังน้ี 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ท่ีได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ

ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรท่ีได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร คณะวิชา พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในท่ีสถาบันแต่งต้ัง (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจําปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online   
ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด  
อาจประเมินได้มากกว่าหน่ึงหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ัง 
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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ในกรณีท่ีต้องการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
กําหนดไว้ดังน้ี 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่าก่ึงหน่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
และอย่างน้อยหน่ึงคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ท้ังน้ี คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ท่ีข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา 

เป็นดังน้ี 
   - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ข้ึนไป 

ในกรณีท่ีประสงค์นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ระดับสถาบัน กําหนดไว้ดังน้ี 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 5 คน ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ

สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังน้ี 
 1. ประธานกรรมการ 
  - ผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็น 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
  - ผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
  - ผู้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
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 2. กรรมการ 
  - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทําหน้าท่ีในระดับผู้ อํานวยการหน่วยงานข้ึนไปมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผย 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 



 

 

 
 
 

 
 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรซ่ึง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน
สูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือ
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันใน
ท่ีทํางาน 

การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด  

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ี

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากย่ิงข้ึน 
โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกัน ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นท้ังความรู้ท่ีชัดแจ้ง

อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนท่ีเข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ท้ังท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหน่ึงทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมท่ีทําโดยคน 
คนเดียว 

บทท่ี 3 

นิยามศัพท์ 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ
ต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และ
วิธีการปฏิบัติกับองค์กรท่ีสามารถทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่ง
ความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 
การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมี 
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 
โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ันด้วย และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 
3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 
  



- 22 - 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม(Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ัน และบทความท่ีมาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุม
พิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่  
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อ
ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย  
ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมท้ังการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์ 
และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําให้สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอ

ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่ง

น าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับรายงาน

เรียนร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยให้รายงาน

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะ

ของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีที่พิมพ์และ

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
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ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงต้อง มีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์   
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ีสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ี
สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ี
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมี
การระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้อง
ดําเนินการในปีน้ันๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ของตัวบ่งชี้เหล่าน้ัน รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
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พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า
มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็น
ศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  

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

ตัวอย่างหลักสูตรท่ีไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา    
(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 

7/2549 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ซ่ึงสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่
สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามท่ี
ต้องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 
 
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน  หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ท่ีเปิดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน 
ท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
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หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง
ระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการ
บริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 2 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน 
ท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี 
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ัง
การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เม่ือมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนใน
การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

                                         
1 ดูเพ่ิมเตมิ “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
2 ดูเพ่ิมเตมิ “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  



- 26 - 
 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ี
เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม่
จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

อาจารย์   หมายถึง คณาจารย์ ซ่ึงจะมีตําแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ี
เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

สําหรับอาจารย์ท่ีสถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างท่ีมี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าท่ี ภาระงานให้ชัดเจน 
ไม่น้อยกว่าหน้าท่ีของอาจารย์ประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ในปี 
ท่ีประเมิน  ดังน้ี 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนํามานับได้  
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อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็น
หลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2549)  ท้ังน้ี กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตร
เท่าน้ัน 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 
  ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงาน 
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญท่ีสุด ซ่ึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังต่อไปน้ี 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
โดยให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนท่ี
เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคุณวุฒิ ตําแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพท่ีเน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้
สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับสําหรับ 
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังน้ี ทุกระบบ 
ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีเทียบเคียงได้ เช่น  
ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA  ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับ
นานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) 
และหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินเป็นประจําและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ    
 
  

บทที่  4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบใน 

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ท่ีเก่ียวข้อง 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด  
โดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี   เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของ 
ผู้สําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการ และ 
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   
- อัตราการสําเร็จการศึกษา    
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

  
  

 4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์  
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์  - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์   
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ท่ีเก่ียวข้อง 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาน้ันๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ
มคอ.4 
- การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การกํากับการป ระเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีหลักสําคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทํา
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน 
และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548  เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ   
เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่ 
หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว   
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีได้ประกาศใช้เม่ือ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา 
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 
ลงวันที่ 18 เมย. 2549 กําหนดว่า 

• อาจารย์ประจําสามารถเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจําอยู่แล้ว 

• อาจารย์ประจําหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 
หลักสูตร 
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    บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 

ลงวันที่ 11 มีค. 2557 กําหนดว่า 

• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มี
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 
กําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 
คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่
เปิดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวน
อย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวน
อย่างน้อย 3 คน 
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4. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอน 

 1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาโท

หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 

3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867  
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กําหนดว่า  
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ 

- การพิจารณากรณีอาจารย์
เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

ลาออกจากราชการ กลับเข้ามา
ทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้
โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการ
กําหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน 
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 

2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” 
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 
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6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่ง
อาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสาย
วิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา
ด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจําในสถาบันเท่านั้น 
ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจเป็นบุคคลากรประจําในสถาบัน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ 
เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด  
    ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบัน 
อุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา และต้องแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย  
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
7. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

 1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ของผู้สําเร็จการศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 

ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มใน
การประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการ
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการได้  โดยพิจารณาจากปีที่
ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่
ปีที่ขอจด 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 
 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
 
 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 
 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 
กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คนให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้าน
ทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่
ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

และสม่ําเสมอ 

 อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปีที่ประเมิน 
 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปีที่ประเมิน 
 

 

Administrator
Typewritten text
เป็นเจตนารมย์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้

หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 
6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/

ให้ความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้

หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/

ให้ความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้

หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 

 

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง

ดําเนินการทุกตัว 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง

ดําเนินการทุกตัว 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง

ดําเนินการทุกตัว 

 

 

รวม  เกณฑ์ 4 ข้อ  เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ  
 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
  



- 41 - 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
 
 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็น 
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ 
การดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทํามาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซ่ึงเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ังหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ได้เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละ
หลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2   การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1     คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2  
ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 คะแนนท่ีได้ =  
 
 
 
ข้อมูลประกอบ 
  จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
  

    ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
        จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ 
ท่ีได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้าง
รายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 
 

1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
 
การคํานวณค่าร้อยละน้ีไม่นําบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน 
มาพิจารณา 
 
  2.  แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้   =     
 
 
หมายเหตุ :  จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
  

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                                            100 

X 5 

      จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
                         

                         จํานวนบณัฑิตที่ตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 
X 100 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมี 
ความน่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้น้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน      
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร  
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได้ =  
 
 
  

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
                   

                           จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
X 100 

       ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
                                                40 

X 5 



46 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ  

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือได้รับ 
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  

 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
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หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินน้ันๆ 
3. ในกรณีท่ีไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
   หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ท่ีมีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงาน
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร  
 
 
 
  
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนท่ีได้ = 
 

 
  

    ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา 
                                                           80 

X 5 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
                            

                               จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
X 100 



49 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ 
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ 
วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  

 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
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หมายเหตุ:  
 1.  ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้น้ีแล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
 2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินน้ันๆ 
 3.  ในกรณีท่ีไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
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องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึง คือ นักศึกษา  ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซ่ึงต้องเป็นระบบท่ี
สามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา  และการส่งเสริม 
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ 
การวิจัยท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
  ทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 
(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media 
and technology skills)  

ทักษะสําคัญท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก คือ  
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving)  (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity)  (3) การสื่อสาร 
และความร่วมมือกัน (communication and collaboration)  

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

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบต่อสังคม
(leadership and social responsibility) 
  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา  เริ่มดําเนินการต้ังแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  และผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ภายใต้การดําเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตร  
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
  - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนําระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• 

 
  

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

Administrator
Typewritten text
• มีการปรับปรุง/  พัฒนากระบวนการ  จากผลกาประเมิน

Administrator
Typewritten text
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

Administrator
Typewritten text
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

Administrator
Typewritten text
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

Administrator
Typewritten text
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

Administrator
Typewritten text
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2    การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
  ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล 
ให้คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการส่งเสริม 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
  - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
  - การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนําระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• 

  

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
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มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3    ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

 ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพีงพอใจต่อหลักสูตร และผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
  - การคงอยู่   
  - การสําเร็จการศึกษา  
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

•••• ไม่มีการ
รายงานผล 
การดําเนินงาน  

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน
ในบางเรื่อง  

•••• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี  

 

•••• มีการรายงานผล
การดําเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งช้ี   

•••• มีแนวโน้มผล 
การดําเนินงานท่ีดี
ขึ้นในบางเรื่อง 

 

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งช้ี   

•••• มีแนวโน้มผล 
การดําเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

 

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี  

•••• มีแนวโน้มผล 
การดําเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 
•
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มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
   
  อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เก่ียวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฎิบัติงาน 
ตามวิชาชีพ  ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล 
และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมี
คุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมย่ิงข้ึนด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตรา 
กําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร  มีจํานวนอาจารย์ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง   
  องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มดําเนินการต้ังแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ท่ีเกิดกับอาจารย์  ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี 
  
 ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกําหนดเกณฑ์

คุณสมบัติอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส  นอกจากน้ีต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   มีการวางแผนและการลงทุน 
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์   
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
   - ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนํา

ระบบกลไกไปสู่
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า   
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี     
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
โดยทําให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
  และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรน้ันๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
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สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้    =   
 
 
หมายเหตุ  

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษาน้ัน   ท้ังน้ีอาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน 
ท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน   รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน    

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5  

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

                ร้อยละของอาจารยป์ระจําหลักสตูรท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก 
  

 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

          จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตรท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก 
 

                 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
X 100 

X 5 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100  
 
สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนท่ีได้    =  
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
   ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า  สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมท้ังงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังน้ี 
 
เกณฑ์การประเมิน   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

    จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
             

              จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรท้ังหมด 
X 100 

              ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
  

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 
                    

                จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
X 100 

               ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือ

ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ Scopus 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตร 
ท่ีสําคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน อาจารย์ประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรน้ันๆ    

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอก
ท่ีได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความท่ีตีพิมพ์ได้รับการ
อ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน  
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้ท่ี
มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการน้ันๆ 
  การคํานวณตัวบ่งชี้น้ี  ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง ต้ังแต่หน่ึงครั้งข้ึนไป 
รวมท้ังการอ้างอิงตนเอง ท่ีเป็นผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกน้ัน โดยนําเสนอในรูปสัดส่วน ท้ังน้ี พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ปี 
ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปีท่ีประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ข้ึนไป 
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  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ข้ึนไป 
 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   อัตราส่วน จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร =     
2. แปลงค่าท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

    คะแนนท่ีได้ =  
 
 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหน่ึงในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน  โดยอาจารย์ท้ัง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังน้ี 

- จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ของอาจารย์ ท้ัง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014 
เท่ากับ 15 บทความ และจํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ   

- ในจํานวนน้ีมีบทความ  8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ท่ีได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง 
และมีบทความ 2 บทความท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1ครั้ง 

 
ดังน้ัน อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  =  
 
 
  
 

 
นํามาคํานวณคะแนน =                              คะแนน  
  

จํานวนบทความท่ีได้รับการอา้งอิง 
จํานวนอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

                  อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

อัตราส่วนจํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 
X  5 

จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง           8+2        10   
        จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด                  5            5   

= = = 2.0 

2.0 
2.5 

X 5  = 4.0 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3   ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี    

ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
ท่ีรับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
   - การคงอยู่ของอาจารย์   
  - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 

•••• ไม่มี 
การรายงานผล
การดําเนินงาน  

•••• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง  

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี  

 

•••• มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งช้ี   

•••• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

 

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ่งช้ี   

•••• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี  

•••• 
มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 
• 

 
 
  

Administrator
Typewritten text
มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าท่ีใน 
การบริหารจัดการ 3 ด้านท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
เรียนการสอน  (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร 
การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาท่ีมีเน้ือหาท่ีทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงต้องเป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

 
  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบน้ีพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1    สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี 

แม้ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่างๆ 
ให้มีเน้ือหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิด
รายวิชาต่าง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ
ตลาดแรงงาน ท้ังนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ต้องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระท่ีเหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตร โดยปริญญาโท เน้นความสามารถในการทําวิจัยของนักศึกษา 
ปริญญาเอก เน้น ความสามารถในการใช้การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
   - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 
  - การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนําระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2    การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชาน้ันๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง   ท้ังนี้ หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีเหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้า
อิสระต้ังแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระการสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรท่ีกําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางาน
แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอน
สมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้
อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ท้ังน้ี ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เทคนิคการสอน 
จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
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- การกำหนดผู้สอน- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  การจัดการเรียนการสอน- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ  สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดัับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ  เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน    
 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มรีะบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

• มีระบบ มี
กลไก 
• ไม่มีการนํา

ระบบกลไก
ไปสู ่
การปฎิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มี
กลไก 
• มีการนํา

ระบบกลไก
ไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
• มีการ

ประเมิน
กระบวนการ 
• ไม่มีการ

ปรับปรุง/
พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• 

• 

• 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3    การประเมินผู้เรียน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ  
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล 
การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
ท้ังน้ี ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ  และวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกํากับให้มี 
การประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ี
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)  และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) ท่ีทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้  ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อน
ระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบ 
ประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระท่ีมีคุณภาพด้วย 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน    
 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มรีะบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

• มีระบบ มี
กลไก 
• ไม่มีการนํา

ระบบกลไก
ไปสู ่
การปฎิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• ไม่มีการ

ปรับปรุง/
พัฒนา/ 
บูรณาการ
กระบวนการ 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู ่

 
  

 • 

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• 

 • 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4   ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ท่ีหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
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มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0มีการดำเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50มีีการดำเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00มีการดำเนินงานร้อยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบ่งขี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50มีการดำเนินงานร้อยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75มีการดำเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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องค์ประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ
พร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
 ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1    

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่าน้ีต้องมีปริมาณเพียงพอ 
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
  - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการนําระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• ไม่มีการปรับปรุง/

พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• 

• 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• 

 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

• 

• 

• 
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ระดับคณะ  ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ   

จํานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้  ดังน้ี 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

  

บทที่  5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
  พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
 
ตัวบ่งชี้            จํานวน  6 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2   อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ  ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี 
คณะรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการคํานวณ  
 
คะแนนท่ีได้ =  
 
 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งชี้น้ี แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม

ระบบน้ันๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

  

     ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
       จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2    อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า   
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความ สามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันคณะจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง 
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ข้ึนไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                    ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

   จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
          จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 

X 100 
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หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน
ท้ังน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า   
ท้ังน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3   อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า   
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน 
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป  
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนท่ีได้    =  
  

     จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
              

              จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 
X 100 

            ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ท่ีจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยงไปสู่
การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต  ดังน้ัน สถาบันจึงควรมี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน 
และนํามาเทียบกับค่าความต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าท่ีกําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังน้ี 
  ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
  ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
  ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 
ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ 
ดังน้ี 
 SCH = ∑nici 
 เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

       ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 
2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =                     
 
 

  

                            Student Credit Hours (SCH) ท้ังปี 
จํานวนหน่วยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 
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การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 
 

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

 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษา

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

 
สูตรการคํานวณ 
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังน้ี 

            สัดส่วนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                                สัดส่วนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X100 

(20 – ค่าร้อยละท่ีคํานวณได้จากข้อ 1)      x 5 
                      10 

2.1) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ +/-10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละเกินร้อยละ +/-20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละต้ังแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 
 
คะแนนท่ีได้ =  
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ตัวอย่างการคํานวณ 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                 = ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน 
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                               = ร้อยละ28  ได้คะแนน 0 คะแนน 
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                               = ร้อยละ 12 
 
 
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 =8  ได้คะแนน     =  8 x 5     = 4 คะแนน 
 
  

10 

24 - 25 
  25 

X 100 

32 - 25 
   25 

X 100 

 28 - 25 
    25 

X 100 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ต้ังแต่การให้คําปรึกษา ท้ังด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการท้ังหมดต้องให้ความสําคัญกับ
การบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ท่ี คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
นําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
อย่างย่ังยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทํา 

แผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม 
ของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจสถาบัน  ดังน้ัน 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์  การวิจัยจะประสบความสําเร็จและ
เกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง 
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ  
มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ ท้ัง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี                                                                

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์

และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน 
  นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น 
ตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม  ค1 และ ง  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  =  220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  =  100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

สูตรการคํานวณ    
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 และนักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 
คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 

หมายเหตุ  
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 

ผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ 

ไม่ใช่จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญา

รับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัย

เป็นผู้ดําเนินการ  

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
        จํานวนอาจารยป์ระจาํและนักวิจัย 

    จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        

x 5 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี    

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์

ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า  

สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ   ผลงานทางวิชาการ

อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ 

ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ. 2556  ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่าน

การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือ

หนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด 

ดังน้ี 

 
เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังน้ี  
 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
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2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  = 
 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจําและนักวิจัย 
                 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 

          ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ

เม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญ  
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดยให้บริการ 
ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการ 
ทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
ให้คําปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม  
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการ 
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปี 
ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  โดยมี 
การประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ  และนํามาจัดทําเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้
มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 

และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3-4ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา  ดังน้ัน 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีข้ึน  
 

ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 -7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีในการกํากับ 
ดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น  
ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ 
เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
    เอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
    และเอกลักษณ์ของคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ 
ดังน้ัน คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ   
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
อธิบายตัวบ่งช้ี    
 บทบาทหน้าท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการดําเนินการ
ต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 



 

 

 
 
 
 
ระดับสถาบัน  ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการในระดับ
สถาบัน  จํานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้  ดังน้ี 
องค์ประกอบในการ

ประกันคุณภาพ
สถาบัน 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ 
ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบัน 
ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานวิจัย 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

บทที่  6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 พันธกิจท่ีสาํคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2   อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ผลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน  ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร 
ท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
   
สูตรการคํานวณ  
 
คะแนนท่ีได้ =  

 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งชี้น้ี แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบน้ันๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
     

    จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2    อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า   
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ข้ึนไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =   
 
 

 
  

จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
      จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 

X 100 

                    ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน
ท้ังน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังน้ี
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีท่ี
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3   อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า   
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน 
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป  
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
  
 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได้  =  
 
  

   จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
           

           จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 
X 100 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
    ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี    
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนต้ังแต่การให้คําปรึกษา 
ท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ี
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจ
สถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ  คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย 
มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีส่วนร่วม 
ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้  
ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี  
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น  
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 

 (visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
  ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน 
  นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ 
ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได้  =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
               จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบนั        



- 112 - 
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี    

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึน
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับ
นานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานท่ีทําร่วมกับอุตสาหกรรมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตํารา
หรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี
วิธีการคิดดังน้ี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

 
สูตรการคํานวณ   
 
คะแนนท่ีได้  = 
 
 
 

 

 

 

  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
                  จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดยให้บริการท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
ให้คําปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม  
การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี  
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
หรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์
ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์การเป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 

โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังน้ีต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ  

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื ้นฟู อนุร ักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 -7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีในการกํากับ
ดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ  เช่น  
ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ  
เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
    และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
    และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ัง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์  

2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ      
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
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เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ 
    

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี   
  ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการกํากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้ เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
เกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแต่ละ 
พันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนท่ีได้ = 
 
 
หมายเหตุ :  คณะที่ได้ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 
อุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคํานวณใน
ตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
               จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี      
 สถาบันมีหน้าท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี 
การดําเนินการต้ังแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์ข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ดังน้ัน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว
อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการดําเนินงานตาม
ระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอย่างชัดเจน เช่น 
มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เก่ียวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เม่ือครบ หน่ึงปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมท้ังเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังน้ีได้กําหนดให้รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซ้อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถ
รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
 
 
 
 
  

บทท่ี 7 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต 
 องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
 องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 องค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบท่ีต้องดําเนินการให้ เป็นไปตาม 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ 
จํานวนเกณฑ์ข้ึนอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงถือว่าหลักสูตรน้ัน 
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรน้ันมีผลการดําเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบท่ี 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ
ต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

  

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

 

ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉล่ียของ 

ตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2-6 
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คะแนนรวมเฉลี่ย    =     คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 
                                                             13 
 

ซ่ึงการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า  
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

ตามคะแนนท่ีได้ ดังน้ี 
 
 
 
  
 
 
 

 
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน  

ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบท่ี 2 ถึงองค์ประกอบท่ี 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง 
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบท่ี 2 ถึง องค์ประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเด่น 
และโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

 
ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

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

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
 

2. ระดับคณะ  
   การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบ
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากน้ันมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การดําเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

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      
*ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  
ตามตัวอย่างดังต่อไปน้ี 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
 

3. ระดับสถาบัน  
    การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมท้ัง

ระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากน้ันมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
ตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งช้ี I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

0.00 - 1.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

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      

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 
สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 

ตามตัวอย่างดังต่อไปน้ี 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
 

 



 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อม 
ของอาจารย์ประจําท่ีมีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน  
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร  
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ท่ีกําหนดในหลักสูตร (เช่น GPA  ความรู้พ้ืนฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ)  

3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลท่ีใช้ในการคัดเลือก 
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน  

4 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ท่ีหลักสูตร  มีคุณสมบัติข้ันต้นท้ังความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา 
แบบมีเง่ือนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ 
ครบผ่านเกณฑ์ข้ันตํ่า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ 
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย  

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก  



1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับให้จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 
ท่ีปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  

2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน  ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)  
5 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน  

หรือสําเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาให้คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คําปรึกษาการทํา

วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

10 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความ
ต้องการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา 

ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาช่วยสอน

หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
 
  

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 
การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 



1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา   
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย 

ท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
  

  
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 



1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารย์ 

ท่ีมีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทํางาน 
ตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจํานวนท่ีไม่ตํ่ากว่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 

4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลัง
ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร   
โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ท่ีมีศักยภาพให้คงอยู่กับ
สถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผนอัตรากําลัง  
แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/
เกษียณอายุ  อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด  สถาบันต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจํากัดอย่างเป็นระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน  กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน  กรณีมีอาจารย์
สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบท่ีโปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธํารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 

เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 



พัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา  ให้ความสําคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติท่ีสูงกว่ากําลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน  

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จํานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
  

 
17 การควบคุม กํากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ท้ังในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ



1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่าน 
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวชิาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 
4 คําอธิบายรายวิชามีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาท่ีครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน 

ในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีความต่อเน่ืองเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี
การสังเคราะห์การเรียนรู้  

5 เน้ือหาท่ีกําหนดในรายวิชาไม่มีความซํ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษา
ของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีลําดับก่อนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จได้ทันตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร   
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 

มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

12 การจัดรายวิชาเน้นเน้ือหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาท่ีเป็นจุดเน้น วิชาการศึกษา
ท่ัวไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดํารงชีวิต 

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต้องมีการเรียนในเน้ือหาสาระท่ีกําหนดใน
รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

14 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น  
15 การควบคุมกํากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ท่ีอนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ

หลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท  
 

  

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 



1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรู้และความชํานาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณ์ทํางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2 หลักสูตรกําหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับ
อาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเน้ือหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา 
และมีการกํากับให้ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ 
ท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้
คําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

8 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยท่ีจะควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ 
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด 
10 มีการกํากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
กระบวนการเรียนการสอน 

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
13 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/

ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  (เช่น ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นต้องมีก่อนเข้า

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การทํางาน/

การประกอบอาชีพ  

  

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
การวางระบบผู้สอน 



16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง 
อ่าน เขียน   ทักษะ ICT  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน/การประกอบอาชีพ 
 (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทํา/การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเช่น online learning    
21 การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวโุส หรืออาจารย์ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

26 การนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 
27 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

และสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้น
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  

32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารย์ผู้สอนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มท่ี ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

33 มีระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  



35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อ 
ภาคการศึกษา 

36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลท่ี 

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารท่ีไม่มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีมีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาช่วยสอนหรือ 

ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 
1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2  นํ้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย  อัตนัย   การบ้าน  รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา  
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์

ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรู้และการคิดข้ันสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กําหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับท่ีเกณฑ์

ท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันต้ังแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช้ในการการตัดเกรด
ชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

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

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)   

10 การกําหนดเกณฑ์การประเมินชดัเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 
11 ข้อมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธไ์ด้ 
12 วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยท่ี

เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพ
หรือรับรองโดย สกอ. 

  



1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  

วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ

ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการต่อเม่ือสถาบันมีความพร้อมและกําหนดความคาดหวังสูงกว่า
ข้อกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 
8 มีห้องทํางานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน)  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทําวิจัย  
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมในการทําวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

  

 

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 



ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ.  ข้อ ป.ตรี 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา 12 

ข้อ 

หลักสูตร/คณะ 
สสว./บัณฑิต 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 3.5 หลักสูตร/คณะ 
สสว. 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา    
     2.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ป.ตรี) 

ร้อยละ 70 หลักสูตร/คณะ 
สสว. 

     2.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ป.โท) 

ร้อยละ 20 หลักสูตร/คณะ 
บัณฑิตฯ 

     2.2.3 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ป.เอก) 

ร้อยละ 40 หลักสูตร/คณะ 
บัณฑิตฯ 

3.นักศึกษา 3.1การรับนักศึกษา  ข้อ 3 ข้อ หลักสูตร/คณะ 
สสว./สถาบันภาษา

บัณฑิตฯ/คอมพิวเตอร์ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ 3 ข้อ หลักสูตร/คณะ 

สสว./สถาบันภาษา
บัณฑิตฯ/

คอมพิวเตอร์ 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ 3 ข้อ หลักสูตร/คณะ 

สสว./บัณฑิตฯ 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ 3 ข้อ หลักสูตร/คณะ 

สสว./บัณฑิตฯ 
4.2 คุณภาพอาจารย์  
     4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 
     4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
     4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
      
     4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

อัตราส่วน 

 
20 (ป. ตรี) 
40 (ป. โท) 
60 (ป. เอก) 
40 (ป. ตรี) 
40 (ป. โท) 
60 (ป. เอก) 
20 (ป. ตรี) 
20 (ป. โท) 
40 (ป. เอก) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1.25 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 1.50 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

0.125 

 
หลักสูตร 
หลักสูตร 
หลักสูตร 
หลักสูตร 
หลักสูตร 
หลักสูตร 
หลักสูตร 
หลักสูตร 
หลักสูตร 

 
หลักสูตร 

 
หลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ข้อ 3 ข้อ หลักสูตร/คณะ 
สสว. 

 
 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
5. หลักสูตร การเรียน 
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ 3 ข้อ หลักสูตร/คณะ 
สสว./บัณฑิตฯ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้อ 3 ข้อ หลักสูตร/คณะ 
สสว./บัณฑิตฯ 

5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ 3 ข้อ หลักสูตร/คณะ 
สสว./บัณฑิตฯ 

5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 90 หลักสูตร 
สสว./บัณฑิตฯ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อ 3 ข้อ สนอ., คอมพิวเตอร์, 
วิทยบริการ/คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3 คณะ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 คณะ 
 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 คณะ 
 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละ มากกว่าหรือน้อย
กว่าเกณฑ์ไม่เกิน
ร้อยละ 15 

คณะ 
สสว. 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ข้อ 4 คณะ 
 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 4 คณะ 
 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ข้อ 4 คณะ 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บาท 30,000 บาท (วิทย์
และเทคโนโลยี) 
25,000 บาท 
(วิทย์สุขภาพ) 
12,500 บาท 

(มนุษย์และสังคม) 

คณะ 
 



องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

15  
(วิทยาศาสตร์) 

10 
(มนุษย์และสังคม) 

คณะ/สถาบันวิจัย/
หน่วยก าหนด

ต าแหน่ง 
 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ข้อ 4 คณะ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 คณะ 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ข้อ 4 คณะ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 3 คณะ 

 
  



ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 3 สสว. 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 สนอ. 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 สนอ. 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ข้อ 4 กองพัฒนานักศึกษา 

1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 4 กองพัฒนานักศึกษา 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ข้อ 4 สถาบันวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ย 3 สถาบันวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ค่าเฉลี่ย 3 สถาบันวิจัย/สสว./
หน่วยก าหนด

ต าแหน่ง 
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ข้อ 4 สถาบันวิจัย 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 4 ส านักศิลปะ 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 สนอ. / กองแผน/ 
สสว./ งานประกัน 

5.2  ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย 3 งานประกัน 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ข้อ 3 สสว./ งานประกัน 

 



แนวทางปฏิบัติด้านงานประกันคุณภาพ ปี 2557 
ระดับมหาวิทยาลัยฯ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 
หน้าที่  
- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน Improvement  Plan 
- ก ากับดูแลให้เป็นแผน Improvement  Plan 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้รวบรวมข้อมูล 
หน้าที ่
- ติดตามและควบคุมผู้ปฏิบัติให้ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
- ควบคุมขบวนการสังเคราะห์ SAR ของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการและหัวหน้าหน่วยงาน 

ผู้ปฏิบัติ 
หน้าที ่
    - ด าเนินการแผนที่ก าหนด พร้อมจัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี้ 
    - ด าเนินการสังเคราะห์ SAR ในระดับมหาวิทยาลัยฯ 
    - ด าเนินการรับตรวจประเมิน ตามข้อซักถามจากกรรมการ 
ประกอบด้วย 
    - เจ้าหน้าที่จากศูนย์ ส านัก หรือหน่วยงานกลาง 
    - ตัวแทนจากคณะที่ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 



ขั้นตอนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ปี2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหน่วยงานจัดท า Improvement Plan โดย
วิเคราะห์จากผลการประเมินของปีที่ผ่านมา 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและวางแผนด าเนินงานในปี
การศึกษา 2557 

ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 
เพ่ือเป็นการทบทวนขั้นตอนการท างานและหลักฐาน และวางแผน
ด าเนินงานในส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ หรือเพ่ิมเติมหลักฐานที่ยังไม่
สอดคล้องตามระบบและขั้นตอนการท างานตามตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานระดับคณะ ส านักและสถาบันจัดท า
รายชื่อผู้รับชอบตามตัวบ่งชี้ ร่วมถึงเป็นผู้
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย 

ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 
เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1. หลักสูตรจัดท าเอกสารการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2557 ผลการด าเนินงาน (มคอ.7) 

2. จัดส่งอกสารการประเมินตนเอง  
ที่งานประกันคุณภาพ  

3. งานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรม
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร  

4. ด าเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  

5. กรรมการตรวจประเมินจัดส่งผลการ
ประเมินที่งานประกันคุณภาพ  

6. หลักสูตรกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online   

7. งานประกันคุณภาพน าเสนอผล 

เพื่อจัดส่งเอกสาร  
ให้กรรมการก่อนวันตรวจ
ประเมิน 

เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน  

แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะ ส านัก สถาบัน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2557 ผลการด าเนินงาน 
โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online พร้อมแนบ file 
หลักฐาน 

2. คณะ ส านัก สถาบัน ต้องด าเนินการกรอกข้อมูล
พร้อมแนบ file ในระบบ  CHE QA Online     
ให้แล้วเสร็จ  

3. ด าเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ ส านัก  
สถาบัน 

4. กรรมการตรวจประเมินจัดส่งผลการ
ประเมินที่งานประกันคุณภาพ  

5. งานประกันคุณภาพน าผลการประเมินแจ้งให้คณะทราบ พร้อมน า
ผลดังกล่าวรายงานต่อมหาวิทยาลัย  

6. งานประกันคุณภาพน าเสนอผลการ
ประเมิน ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 

โดยระบบ CHE QA Online 
สามารถ print เอกสาร SAR ได้
ส าเร็จรูป เพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมิน 

แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
ปีการศึกษา 2557 

 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดย
ท างานผ่านอินเตอร์เน็ต ตาม
ข้อก าหนดของ สกอ 

















 
 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    

 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งที่
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ 
หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑  ให้ใช้ระเบียบน้ีนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๒  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ใช้วารสารทางวิชาการท่ีมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสาร 
แนบท้ายระเบียบน้ี 

  ข้อ ๓  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒  ให้สภาสถาบัน       
อุดมศึกษาเอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      
ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี    

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
  (๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร          
และสาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
  (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน   
  (๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)         
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายช่ือด้วย 
 



-๒- 
 
  (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเก่ียวเน่ืองกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
  (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก     
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
  (๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   
  (๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ช่ือและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง  

  ข้อ ๔  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ   

  ข้อ ๕  เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒   
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับต้ังแต่
วันที่ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                   
(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ) 

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทา้ยระเบียบ 

  วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด  ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปน้ี 

  ๑. ฐานข้อมลูระดับนานาชาติ 
 -  Academic Search Premier  (http://www.ebsco.com/home) 
    (select ebscohost and then academic search premier) 
 -  Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov) 
 -  BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
 -  CINAHL  (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
 -  EiCOMPENDEX  (http://www.ei.org) 
 -  ERIC  (http://www.eric.ed.gov/) 
 -  H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com) 
    (select ebscohost and then H.W.Wilson)  
 -  Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
 -  Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
 -  INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 -  MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet) 
 -  MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)   
 -  PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
 -  Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 -  ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com) 
 -  SciFinder  (https://scifinder.cas.org/) 
 -  Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
 -  Social Science Research Network   
    (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
 -  Web of Knowledge  (http://wokinfo.com) 

  ๒. ฐานข้อมลูระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที ่๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ด้วยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ว่าจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  สําหรับตําแหน่งที่เสนอขอ  และจะต้องได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ  ๒  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน  และสมํ่าเสมอ  อย่างน้อยปีละ  ๒  ฉบับ 
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของวารสาร  และ

สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธกิารเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน   
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า  วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่พิจารณา

คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร   
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่ตรง
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ  
ได้แก่  ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์  บทคัดย่อ  ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง   

ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ  ๓  แล้ว  
ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ   

ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ  ๒  
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ  ๓  มีผลบังคับใช้เป็นเวลา  ๓  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้มีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดงักล่าว  ก.พ.อ.  จะไม่รับรองวารสาร
ตามข้อ  ๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

  วารสารทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  ได้แก่ วารสารที่มีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปน้ี 

  ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
 -  Academic Search Premier  (http://www.ebsco.com/home) 
    (select ebscohost and then academic search premier) 
 -  Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov) 
 -  BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
 -  CINAHL  (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
 -  EiCOMPENDEX  (http://www.ei.org) 
 -  ERIC  (http://www.eric.ed.gov/) 
 -  H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com) 
    (select ebscohost and then H.W.Wilson)  
 -  Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
 -  Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
 -  INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
 -  MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet) 
 -  MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)   
 -  PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
 -  Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
 -  ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com) 
 -  SciFinder  (https://scifinder.cas.org/) 
 -  Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
 -  Social Science Research Network   
    (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
 -  Web of Knowledge  (http://wokinfo.com) 

  ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมลู ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่เติมต่อไป 
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aasi UD"Ui5 nviflnjfi'i'Hfn)uan Is8m?ilicn'uflaifnvirnj'lTJiCiun'î a î-3iK<u'uaai;ncilnlijfniP'3UF|jj
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n^um5<wa'na?î QH'3ni?jjIyi'5fi3JtnfiiJ

b. ansniow'j.'Q^wn

en. a"l<flT5jaU

<. an^n^diaaii uu

<t. Bi?iiEja^flii

aiviviaj

V
nam?incj

fi'stijm'siAasJiainuni^

tl-stsiuniiunii

fmufmuaEiamunTi

\ '5Ki5iiin '̂5Ufni

n^iwnT5uasiaTnum?



-b-

s>.  aisniBSTtsTO yie-siviauvi

to. aw>EJti\n wTtya^v

vrrfaiViuiiflJW

dr.  Bi\ iEJtart'u'3'i

aiati

smen

ihng'vun'j "sum's

fmurm

ihsBiurmum?

nvsumi

rrnuriTS

nTsufm

n"5i3jnT3

a.

to.

on.

or.

< .

to.

aismaanuyji
wi'2fj?nawi'iianiEJwi.afwtn

aisntynqn^

ai^nw'fiRfl/i'j

"utyauvi4

rntpuna

n'5'5jriT5viang 's:3'nBiftiaR?jjMTUWwsiiUiasRiî utu4ifl
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b<t.ai^iiEJin t̂i

bb.unammflm

beTi.in^aminwi
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ad. U ÊJOS 'UfUin'HlPl̂ WW

bo. uuamQ^ua Ttosutuuvi

).  away wrwoiffnPi sisej

b. 81S1T5EJ  .̂a'W5O'U tB-3M'5̂ 'H'5VlU

en.  VnJ?TUW3 VSiM

a:.  un^aiTuisqi anu-3iwat)vif

&.  ^i^amaifwu tvisnajj

ni.  in maiavi witycil
d. in^amwuayiiinj usJivtatjQ

fmarm

rmxim?

ihsstufmufm

rmufm

rmufm

mmmi

ni^jj rn?

n^urn^aaKWTiiEJLatTUfn?

miunmazwibtnritn f̂n's

n?iunT5

n^ufiT5iiasLainum^

SiO.

6)G>.

@b.

fflcn.

awstbitn

ewju^wi

Bismtjumi

@ui-wniiw/iqintp

rmjjfm mmain|jfrt

G).

to.

en.

.

< .

to.

ri.

mbtjpnaFfaWafj m. vmwun

eiimMnfni

aiqistjiu îf
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md. ai^n Êj  7.'mj?fln ana?j frntirm

a@:. 8n>iT5a m.fiu\ a-3 via -̂snww fmurm

too. anqiia w .̂wniuyii Inê si'sjj n îifm
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