


 
 

 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชธาน ี

ปการศึกษา 2561 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

   ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ธันวาคม 2561 



คํานํา 
 

ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยตามทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูนํา รูรักษคุณคาความเปนไทย โดยมุงหวังใหการจัด
การศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากน้ีตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ไดกําหนดใหสถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเปนไปตาม
การศึกษาแตละระดับ  มหาวิทยาลัยราชธานี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน ไดกําหนดเกณฑประเมินตามองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามที่ สกอ. กําหนดทั้ง 3  ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี
แผนพัฒนาการศึกษาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย พรอมจัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยจัดทําคูมือประกนัคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
เพ่ือเปนแนวทางใหมีการกํากับ ควบคุมติดตามตรวจสอบ ผลการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตร คณะและระดับสถาบัน อยางมีประ สิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล คูมือฉบับน้ีไดจัดทําขอเสนอแนะการดําเนินงานของแตละตัวบงช้ีไวเปน แนวทางการ
ทํางาน โดยใชตัวบงช้ีตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ.ทุกตัวบงช้ี เพ่ือใหครอบคลุมระบบ และ
กลไกการผลิตบัณฑิตตั้งแตการรับเขา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการไดงานทําของ
บัณฑิตออกสูสังคมทั้งระบบตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของอุดมศึกษารวมไปถึงการบริหารจัดการ  

  มหาวิทยาลัยราชธานี โดยฝายประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําเอกสารฉบับน้ีโดยเปนคูมือ
สงเสริมให คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนคณะผูเก่ียวของสามารถกํากับ ดูแล และติดตามประเมินการ
วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันใหบรรลุ
ตามเกณฑมาตรฐาน มุงสูการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม 
และประเทศชาติตอไป 
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1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
1.1 ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ   

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางย่ิง 
ตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากข้ึน         
ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน และการ
เคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเด็นตองการ          
การรับประกันของคุณภาพการศึกษา  

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู         
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับ
ทองถิ่นและชุมชน  

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป  

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (participation) มีความ
โปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545กําหนดใหสถานศึกษา
ทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทํา
หนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปน
กลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเม่ือวันที ่        
12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือ
กลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม  

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

ดวยความจําเปนดังกลาว มหาวิทยาลัยราชธานีรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจําเปนตองพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบ
คุณภาพและกลไกทีม่หาวิทยาลัยกําหนดข้ึน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ
คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

บทท่ี 1 
บทนํา 
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2) เพื่อใหหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวมทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ต้ังไวตามจุดเนนของตนเอง  

3) เพื่อใหหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวมทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง  

4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด  

5) เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับ
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม  

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด  ๆที่หากไดดําเนินการตามระบบและแผนที่ได  

วางไวแลว จะทําใหเกิดความม่ันใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค  

 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลก็ตอเม่ือไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการดําเนินการโดยใกลชิด 
 

1.2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดจุดมุ งหมาย             
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐาน            
และการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน              
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษา
และหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด            
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ         
ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมิน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน แตหากมหาวิทยาลัยใดจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลักเชน วิทยาเขต หรือศูนย 
หรือหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ต้ังหลักท้ังหมด นอกจากนั้นการประเมิน
คุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซ่ึงมีหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้  

1) เปนการประเมินเพื่อ มุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม ไดมุงเนนเรื่องการตัดสินการจับผิด          
หรือการใหคุณ – ใหโทษ  

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง (evidence – based) 
และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability)  

3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม  
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4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่กําหนด

ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ           
โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน  

 
1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและแกปญหา
อุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซํ้าซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปนกลไกหลักในการดําเนนิการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน
ในแตละกลุม ซ่ึงมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคม           
และเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจ  
ในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซ่ึงระบบ
อุดมศึกษาแตละกลุมเหลาน้ี จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมี
นัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ          
ดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปนความ
ตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลาน้ีมีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให
นักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบ
รับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ             
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ  

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรม
สนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับ
การเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอด
ชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ีหมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใหได
บัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาท
ในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได  

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา             
ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 
สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ         
ในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง                  
ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับ
บัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  

กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก หมายความถึง 
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนนการทําวิทยานิพนธ และการวิจัยรวมถึง           
การวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ  

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว  
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1.4 การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่วาดวย             

การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐาน   
การอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา จึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐาน           
การอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ เปรียบเสมือนรมใหญ เปนกรอบในการพัฒนา               
โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐาน              
ที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได  

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดาน      
การสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ           
ที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ท้ังในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหง
ความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ของชาติ  

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่
มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย
มาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข 
สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ           
พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒ ิ        
และสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยาง
นอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล         
และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่น  ๆอาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา         
เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน           
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถ                
จัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ         
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดท้ังมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑทีเ่กี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาอื่น  ๆรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึน
ตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 ทั้งนี้           
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ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงใน
แผนภาพที่ 1.1  

 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 
                            
                        มาตรฐานที่ 1                              มาตรฐานที่ 2                        มาตรฐานที่ 3 
             คุณลักษณะของคนไทยที่พึง                  แนวทางการจัดการศึกษา           แนวการสรางสังคมแหง      
            ประสงคท้ังในฐานะพลเมือง                                                        การเรียนรู/สังคมแหงความรู 
                       และพลโลก 
                                                                                                                                                 
 
      มาตรฐาน                   มาตรฐาน            มาตรฐานดานการบริหาร        มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา 
   การอุดมศึกษา          ดานคุณภาพบัณฑิต         จัดการการอุดมศึกษา                   สังคมฐานความรู                                                                                                                  
                                                                                                     และสังคมแหงการเรียนรู 
                                                                                                                                                                
หลักเกณฑกํากับ  
มาตรฐาน รวมถึง                 การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
มาตรฐานสถาบันอุดม  
ศึกษาและกรอบ                                                                           
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ                             ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุณภาพ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 
 
 
 
แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 
1.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึงความสําคัญของ

การประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถาบัน (institutional autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการ
ของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability)  

ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดระบุใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมาย        
วาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับ
สถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1.5.1 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ไดเสนอระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว              
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึงตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของ
ประกาศฉบับน้ีระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาที่กํากับ
ดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 
5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวง
ฉบับน้ียังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถอืปฏิบัติมาอยาง
ตอเนื่อง   ตอมาในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับ
เดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออก
ประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย 
การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมี           
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน  

 

1)  หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้  

1.1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  

1.2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่กําหนดไว  

1.3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา  
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2)  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้  

2.1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การดําเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกดิความม่ันใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2.2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

2.3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โดยถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  

2.4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องคประกอบตาง  ๆท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ  (2) คณาจารยและระบบการพัฒนา
คณาจารย (3) สื่อการศึกษาและ เทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น (5) อุปกรณการศึกษา (6) 
สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) 
องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  

ทั้งนี้ ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  

3)  การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชา        

และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ          
เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

4)  การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด  
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน  

 
1.5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

1)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบัน
พัฒนาข้ึนเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงาน
ตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงค           
และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

2)  มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ  
มาตรฐาน   เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่น  ๆที่เกี่ยวของ            
อีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
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ตัวบงชี้  เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สกอ. โดยในปการศึกษา 2557 พัฒนาเกณฑการประเมินแบงออกเปน 3 ระดับไดแก ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน   
ซ่ึงตัวบงช้ีดังกลาวสามารถช้ีวัดคณุลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่น  ๆ          
ที่เกี่ยวของกับองคประกอบคุณภาพนั้น  ๆ  

เกณฑการประเมินเปนมาตรวัดของแตละตัวบงช้ีซ่ึงพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน
ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพ่ือใหการประเมิน
คุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  

3)  กลไกการประกันคุณภาพ  
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 

และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตอง             
ใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมาย          
ใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงช้ี 
และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเช่ือมโยงใหเกิดคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตอง
จัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงาน         
และผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ  

4)  ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ  
  การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและวิเคราะห

ผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ             
ที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชได
อยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญย่ิงที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา                  
การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 
1.6 การเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545           
ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49           
ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”  

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ดวยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายใน 
จึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซ่ึงตางจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายใน 
กับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปน โดยไดเช่ือมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2  
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว จําเปนตองจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงาน          
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน        
การติดตามตรวจสอบของตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.  

 
2. มหาวิทยาลัยราชธานีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากขอบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และความ
จําเปนของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมุงสูคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชธานีจักตองตระหนักในวิถีแหงคุณภาพ        
จึงมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกคุณภาพตลอดจนการดําเนินการตามกระบวนการคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง ดังนี้ 
 1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย       
เพื่อคุณภาพทางการศึกษา 
 2) ระบบการประกันคุณภาพมี 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หนวยงานตนสังกัด) และมหาวิทยาลัยราชธานี มีภารกิจรวมกัน        
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย    
 4)  ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 5) การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 6)  จัดทํารายงานประจําปและรายงานผลการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายงานประจําป 
(จัดทําเปนรายงานฉบับเดียวกัน) เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา หนวยงานอื่น  ๆที่เกี่ยวของ และจะตองเปดเผยตอสาธารณชน 
 7)  ตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนให
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มเตมิเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอมูลปอนกลบั 

การประเมิน
ตนเองของ

สถาบัน 

ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงานของ
สถาบัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

ติดตามตรวจสอบ 
โดยตนสังกัดทุก 3 ป 

รายงานประจําป 
รายงาน 

ผลการประเมิน 

 

การตรวจเยี่ยม 
 

การติดตามผล 
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2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชธานี 
 จากนโยบายของมหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาพบวา การที่จะดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการดานตาง  ๆของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพท่ีย่ังยืนได จําเปนอยางย่ิงที่ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยมหาวิทยาลัยจักตองมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของผลผลิตและบริการใหเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  จากนั้นตองพัฒนาระบบและกลไกผลักดันใหทุกสวนงานเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพ และตองมีการประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินการดําเนินงานไปปรับปรุงการดําเนนิงาน
และพฒันามาตรฐานคุณภาพอยางตอเนื่อง จากความเชื่อดังกลาว การดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชธานี 
จึงมีการพัฒนาระบบคุณภาพโดยใหความสําคัญกับการกําหนดตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับ ปจจยัการดําเนินงาน และกระบวนการ
ดําเนินงาน ประกอบกับตัวบงชี้ที่เปนผลผลิต ผลลัพธตามเกณฑประเมินของหนวยประเมินภายนอก ทั้งนี้โดยได
ดําเนินงานตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดเปนนโยบาย แนวปฏิบัติ เปาหมาย และวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 
 2.2 นโยบายในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2561 

1)  สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา           
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ          
และคุณภาพของผลผลิตอยางตอเนื่อง  และใหถือเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานตามปกติ 

2)  สรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน  โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหอยูในระดับ
ที่ดีย่ิงข้ึน 

3)  จัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรทุกระดับ ทั้งคณาจารย เจาหนาที่  
และนักศกึษา  รวมทั้งสนับสนุนใหนําความรูดานการประกันคุณภาพมาใชในการดําเนินงาน   

4)  พัฒนามาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินที่สะทอนเปาหมาย พันธกิจ และภารกิจของงานในแตละ
ดานใหทันสมัยและสอดคลองกับแนวทางในระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงตามแนวทางท่ีสํานกังานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษากําหนดไว  

5) ใหกรรมการบริหารหลักสูตร/สาขาวิชา  คณะและสวนงานที่เกี่ยวของ จัดใหมีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององคประกอบตาง  ๆท่ีใชในการผลิตบัณฑิต อาทิ (1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษา 
ในสาขาวิชาตางๆ (2) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลง  
การเรียนรู  (5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (7) ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (8) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา และ (9) 
องคประกอบอื่น  ๆท่ีเห็นสมควร 

6)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีคณะบุคคลรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพทั้งระดับมหาวิทยาลัย  
คณะ และสวนงานระดับปฏิบัติที่อยูในสังกัดของคณะ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
และสวนงานภายในกับบุคคล  องคกร  และหนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

7)  จัดหาและพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่สามารถนําไปสูการควบคุม  
ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพ และเชื่อมโยงขอมูลเขาระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และรองรบัการประเมินของสมศ. 

8)  กําหนดมาตรการและแนวทางสงเสริมใหมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนา
หนวยงานเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 

9)  รายงานและเผยแพรผลการประกันคุณภาพการศึกษาสูบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก
ภายในเวลาที่กําหนด (สง สกอ. ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา) 
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  2.3 แนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2561 
    เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนว

ทางการดําเนินการและการตรวจสอบไวดังนี้  
1)  จัดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่กํากับดูแลและรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนเปนการเฉพาะ  
2)  จัดใหมีการกําหนดนโยบายคุณภาพการศึกษาท้ังคุณลักษณะของบัณฑิต และแนวทางที่ไดมาของคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดหลกัสูตร        
3)  กําหนดปจจัยที่จําเปนในการดําเนินตามนโยบายคุณภาพการศึกษา ที่จะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตไดตามคุณลักษณะ

ที่ตองการ 
4)  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง  ๆท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ึน ใหมีความเหมาะสม สอดคลอง

กับปรัชญา จุดมุงหมาย และลักษณะของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับหนวยงานแตละหนวยงานเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอยางตอเนื่องและใหถือเปนสวนหน่ึงของการบริหารตามปกติ 

5) พัฒนาคูมือการปฏิบัติในการดําเนินการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดข้ันตอน หลักเกณฑ และวิธี
ปฏิบัติโดยครบถวน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติได 

6)  จัดใหมีการประชุมช้ีแจง ทําความเขาใจกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกระดับถึงเหตุผลความจําเปนที่จะตองมีการ
ดําเนินการควบคุมคุณภาพรวม ช้ีแจงข้ันตอนและแนวปฏิบัติตาง ใๆหชัดเจน เพือ่สรางวัฒนธรรมคุณภาพในการในการ
ทํางาน  ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในทุกระดับ 

7)  จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา  ระดับคณะ และประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบสถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการ
กําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ และมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเนื่อง 

8) จัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพกับนักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรม และกําหนดใหมีระบบการติดตามประเมินผล   

9) จัดกิจกรรมประกวด Good Practice ของหนวยงานระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
10) จัดกิจกรรมใหความรูดานการประกันคุณภาพกับนักศึกษา  และสนับสนุนใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน

คุณภาพมาใชในการจัดกิจกรรม  และกําหนดใหมีระบบการติดตามประเมินผล  และตรวจสอบอยางตอเนื่อง             
 

2.4 เปาหมายและวัตถุประสงค 
มหาวิทยาลัยราชธานี พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและ

บริการทั้งในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันจะนําไปสูการสรางความ
ม่ันใจแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียวามหาวิทยาลัยไดจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศึกษาดังนี ้

1)  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชธานีใหมีประสิทธิภาพ 
2)  เพื่อควบคุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
3)  เพื่อตรวจสอบ และประเมินการดําเนนิงาน ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในภาพรวมตามระบบคุณภาพและ

กลไกการประเมินคุณภาพที่กําหนดข้ึนโดยวิเคราะห เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวา
เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

4)  เพื่อใหคณะ  สํานัก และศูนย ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสูเปาหมายที่ต้ังไว 

5)  เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

6)  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหพรอมสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ(Quality Audit) และการ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) โดยหนวยงานภายนอก 
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 2.5 การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อใหเห็นความสัมพันธและความแตกตางระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ชัดเจนข้ึน จึงนํานิยามของทั้งสองคํามาแสดงไวอีกครั้ง ดังนี ้
 การประกันคุณภาพภายใน เปนระบบของการพัฒนาคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายใน โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือโดยคณะกรรมการทีส่กอ.กําหนด ผลจาก
การตรวจสอบคุณภาพภายใน จะชี้วามหาวิทยาลัยมีการวางระบบงานที่มีระบบและกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนา
ฐานขอมูลในดานตาง ๆ  สวนการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระทําโดยสํานักงานภายนอก หรือผูประเมินภายนอก เพ่ือมุงใหมีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 
 การประกันคุณภาพภายใน จะเนนการพัฒนาคุณภาพ (ควบคุมคุณภาพ) การติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานในปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) สวนการประเมินคุณภาพภายนอก จะเนนการ
ประเมินผลผลิต (Output) ของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตาง  ๆดังนั้น การประกันคุณภาพภายในจะสงผล
ถึงการประเมินคุณภาพภายนอกโดยตรง 
 การประเมินคุณภาพภายนอก จะใชตัวบงช้ีตามมาตรฐานตางๆ ในการประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัย ซ่ึงในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะตองจัดทํารายงานประจําป เตรียมเอกสาร ขอมูลในดานตางๆ รวมถึง
ขอมูลตามตัวบงช้ีเพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ตอไป  องคประกอบและความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก มีปรากฏใน
ตารางตอไปนี ้

 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ผูรับผิดชอบ :  มหาวิทยาลัย 
 

ผูรับผิดชอบ :  สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
 ประเมินคุณภาพการศึกษา  
 (องคการมหาชน) (สมศ.)       

กระบวนการ :   ควบคุมคุณภาพ 
                     ตรวจสอบคุณภาพ 
                      ประเมินคุณภาพ 

กระบวนการ :   ตรวจสอบคณุภาพ 
                    ประเมินคุณภาพ 
                      การใหการรับรอง 

การประเมิน : ทุกป การประเมิน : อยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป  นับตั้งแต
ประเมินคร้ังสุดทาย 

 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557 – 2561) 
 

ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ              
จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยใหพิจารณาเพ่ิมเติม       
ในสาระที่ เกี่ ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้ งนี้ไดกําหนด                   
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ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดานที่จําเปน สําหรับการพัฒนา           
ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปน
ตัวบงช้ีที่เนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงช้ีกระบวนการดังกลาวดวย (process 
performance) ซ่ึงไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี ้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1           
การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ตัวบงช้ีและเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียน
การสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงเรียนรูตาง  ๆ           
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพร ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามท่ีสกอ. กําหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4        
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน             
ของแตละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา  การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย             
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามที่สกอ. กําหนด  ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4         
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัด
การศึกษา  ประกอบดวย ดานกายภาพ  ดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบัน ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพ
ในภาพรวม 

จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให
ไดขอมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของสถาบัน
อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ สกอ. ทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบ
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียนมี
งานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมน้ีจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพ การศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการต้ังแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
กระประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม         
การดําเนินงานของคณะและสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศนที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผล          
การจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิต ในแตละปการศึกษา               
โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะ            
และคณะกรรมระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเช่ือมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรอง
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะทอนผล                
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ของการผลิตบัณฑิต ในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเช่ือ ม่ันในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยระบุให สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา            
เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช ตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง          
วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเปนระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเปนระบบท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปนระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตอตนสังกัด เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2558 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และ ขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา          
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน          
และสงผลการประเมินใหสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร 
ในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 



 
 
 
 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตให มีคุณภาพ                 
จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยใหพิจารณาเพิ่มเติม             
ในสาระที่ เกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ไดกําหนดให มี              
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดานที่จําเปน สําหรับการพัฒนาตัว
บงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัว
บงช้ีที่เนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลพัธภายใต การดําเนินการตามตัวบงช้ีกระบวนการดังกลาวดวย (Process 
Performance) ซ่ึงไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี ้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตัวบงช้ีและเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียน
การสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงเรียนรูตาง  ๆ         
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ และเผยแพร ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามที่สกอ. กําหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัตนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะ
ดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักษา  การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามท่ีสกอ. กําหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4              
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมใน
การจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบัน ครอบคลุมถึง           
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร 

จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน          
ใหไดขอมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของ
สถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงาน

บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ สกอ. ทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบ
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียนมีงาน
ทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการต้ังแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
กระประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการ
ดําเนินงานของคณะและสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศนที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิต ในแตละปการศกึษาโดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต  โดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมระดับ
สถาบันในทุกปการศึกษา มีความเช่ือมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละ
ปการศึกษา เพื่อสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. กระบวนการและวธิีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557 – 2561) 

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงความมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน และเก็บขอมูล (Do) 
การประเมินคุณภาพ (Check) และเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

Plan (P) = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนาน้ีมา
ใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต
เดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

Do (D) = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนท่ี 12 
ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปถัดไป) 

Check (C) = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน สําหรับผลการดําเนินงาน
ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของปการศึกษาถัดไป) 

Act (A) = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและ
เสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนา 

 
วิธ ีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี ้

1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงช้ีที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA และใหมีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผานระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 
5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนบันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 
6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 
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7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา 
พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 

8. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่สถาบันแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป         
และแผลกลยุทธ 

9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE Q Online ภายใน 120 วัน
นับจากส้ินปการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา 
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน และ
สงผลการประเมินใหสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตร ี  และบัณฑิตศึกษา 

 
ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กําหนดไวดังนี้  
- ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบันและอยางนอย

หนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน  
- ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับการศึกษา 

เปนดังนี้  
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารยข้ึนไป  
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย

ข้ึนไป  
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย

ข้ึนไป  
ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา              
ระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไว
ดังนี้  

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ข้ึนทะเบียนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของสกอ. อยางนอย

รอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้  
1. ประธานกรรมการ  
  - ผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไป และมีประสบการณเปน ผูประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ  
  - ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ  
  - ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
 
2. กรรมการ  
  - กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
  - กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่ในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลว ไมนอยกวา 2 ป  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผย ผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพื่อใหเปนไปตามขอ 36 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ                
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 



 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและ
สาธารณชนวา สถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงค
ของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล (กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)  
 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซ่ึง
กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และ
พัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ  

1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปน ความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติ
ญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง  ๆเปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลาย
ลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรู
แบบนามธรรม  

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปน ความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตางๆ  เชน 
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง  ๆและบางครัง้เรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมาย
อยางนอย 4 ประการไปพรอม  ๆกัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการ
พัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน  

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
(1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
(2) การเสาะหาความรูที่ตองการ  
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด 

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูที่

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากย่ิงข้ึน  
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนท้ังความรูที่ชัด

แจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นท่ีเขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอื่น  ๆ
ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมทีค่นจํานวนหน่ึงทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดย
คนเพียงคนเดียว 

 
การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ
ตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย  
 

บทท่ี 3 
นิยามศัพท 
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การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพ่ือ
มุงความเปนเลิศทางธุรกิจ   
 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของ
แตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหน่ึงเดียวอยางสมบูรณ การ
เผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น 
 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ 
(อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงใน
ตางประเทศ  
 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม  
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ   (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  ๆจากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดย
ตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 
หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ  (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประ ชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย 
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น  ๆจากตางประเทศอยาง
นอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ัน และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 
3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25  
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพ  ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู
ใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล
ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและ
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คุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก  (1) 
ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อ
ประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริ
ยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดงรูปแบบตาง  ๆและ (3) วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธ 
และกวีนิพนธรปูแบบตาง  ๆ
 

แนวปฏิบัติท่ีดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศ
ตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน  ๆมีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 

ประสบการณดานการทําวิจัย  หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลว โดยมีหลักฐานเปน
ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง
(Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer 
Review) หรือเปนผลงานที่เปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการทําวิจัยนั้น  ๆและเปน
ผลงานที่แหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวใน
เอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการ
เขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน ปที่พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 
 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ทีไ่ดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal)  ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแกฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science 
CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ห รื อ
ฐานขอมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง  ๆของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตอง มีการกําหนดตัวบงช้ี
ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ 
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและ
ประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่
สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมี
การระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุน
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ของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ
ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่ถายทอดแผน
กลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่
จะตองดําเนินการในปนั้น  ๆเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คา
เปาหมาย ของตัวบงช้ีเหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรบัผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรูหลาย
สาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปนองคความรู
ใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 
 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร
เขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรู
เปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน   

ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) 
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี)  

ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา     
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 

7/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 

พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ 
ซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน อยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนา
แกสถาบันอุดมศึกษา 
 

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือโดยวิธีการอื่น  ๆองคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ 
ซ่ึงมีความสัมพนัธเชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่สัมพันธกับศาสตรทีเ่ปดสอนมิใช
สัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน 
ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 

หนวยงานหรือองคการระดับชาติ  หมายถึง  หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการ        
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
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หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง  ๆใหเปนไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชใน         
การบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน         
แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ 
อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน   

หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช
ในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี ้

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบงาน ท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่ มี        
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถ       
ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลา ที่กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที ่       
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเม่ือมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอน             
ในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง  ๆและสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ  

ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ           
และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่น  ๆ(ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสนิใจและการดําเนินการ
ใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่น  ๆ  

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชน
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และเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ          
โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท  

 
อาจารย   หมายถึง คณาจารย ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 
 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอดุมศึกษาท่ีมีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหนาที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)   

สําหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจางที่มี
การระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจน 
ไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยที่บรรจุใหมในป 
ที่ประเมิน  ดังนี้  

9-12 เดือน    คิดเปน 1 คน  
6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน  
นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับได   
 

อาจารยประจําหลักสูตร  หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และทุกคนเปน
อาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดย
ตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 
2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549)  ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 
หลักสูตรเทาน้ัน  

หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 



 

 
 

 
 
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงานและการ
บริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด ซ่ึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการ
ดังตอไปนี ้

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา
หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยให
พิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตรการเรียนการสอนและการ
ประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเช่ือมโยงกับตัวบงช้ีการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน          
ซ่ึง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

3. ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะตองรายงานขอมูลพื้นฐานในสวนที่
เกี่ยวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงช้ีเชิงปริมาณในสวนที่เกี่ยวของกับคุณวุฒิ ตําแหนงทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงช้ีเชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการ จะประเมินในลกัษณะของพิชญ
พิจารย (Peer Review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเปนแนวทางใหแกผูประเมินเพื่อใหสามารถนําไปพิจารณาตาม
บริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับสําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชใน
การพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการ
ดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับ สกอ. เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตัวอยางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได เชน ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ) 
ABET (สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดย
สภาวิชาชีพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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2. กรอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเดน็ที่

เกี่ยวของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตร ี  เกณฑ 3 ขอ 
บัณฑิตศึกษาเกณฑ 11 ขอ 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย
ของผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนกัศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตพีิมพหรือเผยแพร 

3.นักศึกษา 3.1การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
- การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที ่21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  
- อัตราการสําเร็จการศกึษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนกัศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

- การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย 
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับ
การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus  ตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา
นั้น  ๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  
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องคประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเดน็ที่
เกี่ยวของ 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจตาง  ๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระและการพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนกัศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

6.1   สิ่งสนับสนนุการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวม
ของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
- จํานวนสิ่งสนันสนนุการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 

 
องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑมาตรฐานตาง  ๆที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน  และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ตาง  ๆพ.ศ.2558  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เปนสวนหน่ึงของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงลวนใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว   

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ.2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว  โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 3 ประเด็น และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 11  
ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เฉพาะหลักสูตรท่ีใช เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. 1.1) 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ประเด็น 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ 
วิชาการ 

วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตร
ปริญญาตรี(ตอเนื่อง) 

การมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป หลักสูตรที่อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติจากสภา มหาวิทยาลัย อนุโลมใหใชเกณฑ 
2548 โดยมีระยะเวลา ในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไมเกิน 180วัน นับจาก 
เกณฑ 2558 มีผลบังคับใช (14 พ.ย.58 – 11 พ.ค.59) 
 

1. มาตรฐานความสามารถ 
ภาษาอังกฤษอาจารย ประจําท่ี
รับเขาใหม 

ใหสถาบันกําหนดวิธีการและเกณฑการคัดเลือก ใหไดมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษเอง ในชวง 2 ปแรกนับแตบังคับใช 

เนนการทดสอบดานการอาน  เขียน พูด ระดับใชงานได 

2. อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ สาขาของหลักสูตรที่เปดสอน  
- จํานวน ไมจํากัด ไมจํากัด  
- วุฒิการศึกษา คณุวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาหรอื

ดํารงตําแหนงทางวิชาการผูชวย
ศาสตราจารยข้ึนไป 

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาหรอื
ดํารงตําแหนงทางวิชาการผูชวย
ศาสตราจารยข้ึนไป 

เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให บุคลากรของสถาบันรวม
ผลิตที่มีวุฒิปริญญาตรี แตตองมีประสบการณไม นอยกวา 6 ป 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 

ไมนอยกวา 1 รายการ ไมนอยกวา 1 รายการ เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใชประสบการณ ได สําหรับบุคลากร
ของสถาบนัรวมผลติ 

3. อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร มีภาระหนาท่ีในการบริหาร/พัฒนาหลักสูตร และ
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

 

- จํานวน 5 คน 5 คน เฉพาะหลักสูตรปฏิบตัิการ 
 - อยางนอย 2 ใน 5 คน ตองมี ประสบการณในดานปฏิบัติการ 
 - เปนบุคลากรของหนวยงานรวมผลิตไดแตทั้งนี้ตองไมเกนิ 2 คน 
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ประเด็น 
ปริญญาตรี 

หมายเหตุ 
วิชาการ 

วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตร
ปริญญาตรี(ตอเนื่อง) 

- วุฒิการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาหรอื
ดํารงตําแหนงทางวิชาการผูชวย
ศาสตราจารยข้ึนไป 

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาหรอื
ดํารงตําแหนงทางวิชาการผูชวย
ศาสตราจารยข้ึนไป 

เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ ปฏิบัต ิอนุโลมใหบุคลากรของสถาบนัรวม ผลิต
ที่มีวุฒิปริญญาตรี แตตองมี ประสบการณไมนอยกวา 6 ป 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง 

ไมนอยกวา 1 รายการ ไมนอยกวา 1 รายการ เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใชประสบการณ ได สําหรับบุคลากร
ของสถาบนัรวมผลิต 

4. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหรอือาจารยพเิศษที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้นหรอืสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

 

- วุฒิการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาหรอื
ดํารงตําแหนงทางวิชาการผูชวย
ศาสตราจารยข้ึนไป 

คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเทาหรอื
ดํารงตําแหนงทางวิชาการผูชวย
ศาสตราจารยข้ึนไป 

- เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ ปฏิบัติ อนุโลมใหบุคลากรของสถาบนัรวม
ผลิตที่มีวุฒิปริญญาตรี แตตองมี ประสบการณไมนอยกวา 6 ป  
- สําหรับอาจารยปจจุบันที่มีคณุสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ อนุโลมใหทําหนาที่ 
อาจารยผูสอนในสถาบันเดิมตอไปได 

- อาจารยผูสอนท่ี เปนอาจารย
พิเศษ 

มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

- อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และประสบการณไมนอยกวา 6 ป 
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เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. 1.1) 

ประเด็น ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขั้นสูง 
ปริญญาเอก หมายเหตุ 

การมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป หลักสูตรที่อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติจากสภา 
มหาวิทยาลัย อนุโลมใหใชเกณฑ 2548 โดยมีระยะเวลา 
ในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไมเกิน 180วัน นับ
จาก เกณฑ 2558 มีผลบังคับใช (14 พ.ย.58 – 11 พ.ค.
59) 

1. มาตรฐานของ 
ความสามารถ ภาษาอังกฤษ 

เนนการทดสอบดานการอาน  เขียน พูด ระดับใชงานได  

- อาจารยประจําที่รับเขาใหม ใหสถาบันกําหนดวิธีการและเกณฑการคัดเลือกใหได มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเองในชวง 2 ปแรก นับแต
บังคับใช 

กรณี นักศึกษาปริญญาเอก ใหสถาบันกําหนดวิธีการ 
และ  เกณฑ การคัด เลื อ กให ได  มาตรฐานของ
ความสามารถ ภาษาอังกฤษเองในชวง 2 ป แรกนับแต
บังคับใช 

2. อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรที่เปดสอน  

- จํานวน ไมจํากัด ไมจํากัด ไมจํากัด ไมจํากัด  

- วุฒิการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

คุณ วุฒิ ป ริญ ญ าโท ห รื อ
เทยีบเทา 

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และ ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารยข้ึนไป 

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทยีบเทา หรือคุณวุฒิปริญญา
โท และดํารงตําแหนงทาง
วิชาการรองศาสตราจารยข้ึน
ไป 

 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 
5 ปยอนหลัง 

ไมนอยกวา 3 รายการ ไมนอยกวา 3 รายการ (มี
เง่ือนไข พิเศษกรณี อาจารย
รับเขาใหมที่จบปริญญาเอก) 

ไมนอยกวา 3 รายการ ไม น อยกวา 3 รายก าร (มี
เง่ือนไข พิเศษกรณี อาจารย
รับเขาใหมที่จบปริญญาเอก) 
 
 

- เปนงานวิจัย อยางนอย 1 รายการ  
- เปนผลงาน รวมกับผูอื่นได 
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ประเด็น ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขั้นสูง 
ปริญญาเอก หมายเหตุ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร มีภาระหนาท่ีในการบริหาร/พัฒนา หลักสูตร และควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

- จํานวน 5 คน 3 คน 5 คน 3 คน  

- วุฒิการศึกษา คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทาหรือ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และ ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ     
รองศาสตราจารย 

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทาหรือ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และ  
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ       
รองศาสตราจารย 

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทาหรือ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และ  
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ศาสตราจารย 

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทาหรือ คุณวุฒิปริญญา
โท และ ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ศาสตราจารย 

 

- ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 
5 ปยอนหลัง 

ไมนอยกวา 3 รายการ  ไมนอยกวา 3 รายการ (มี
เง่ือนไขพิเศษ กรณีอาจารย
รับเขาใหมที่จบปริญญาเอก) 

ไมนอยกวา 3 รายการ  ไมนอยกวา 3 รายการ (มี
เง่ือนไขพิเศษ กรณีอาจารย 
รับเขาใหมที่จบ ปริญญาเอก) 

- เปนงานวิจัยอยางนอย 1 รายการ  
- เปนผลงานรวมกับผูอืน่ได 

4. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

 

- วุฒิการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทยีบเทา 

คุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทยีบเทา 

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และ ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย 

คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิปริญญา
โท และ ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ รองศาสตราจารย 

- กรณีอาจารยพิเศษ อนุโลมผูสอนวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาและประสบการณไมนอยกวา 6ป  เฉพาะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และ  
- อนุโลมผูสอนวุฒิปริญญาโทหรือ เทียบเทาและ
ประสบการณไมนอย กวา 4 ป เฉพาะหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง  
- หลักสูตรปริญญาเอก อนุโลมผูสอน วุฒิปริญญาโท 
หรือเทียบเทาและมี ตําแหนงวิชาการตํ่ากวา รอง
ศาสตราจารย สอนในวิชาท่ีไมใชวิชาของหลักสูตรได 

- ประสบการณ สอน มี มี มี มี  

- ผลงานทาง วิชาการใน รอบ 
5 ป ยอนหลัง 

ไมนอยกวา 1 รายการ  1 รายการ (ยกเวนอาจารย 
รับเขาใหมที่จบ ปริญญาเอก) 
 

ไมนอยกวา 1 รายการ  ไมนอยกวา 1 รายการ   

- อาจารยผูสอน ที่เปน กําหนดใหอาจารยพิเศษสามารถมีช่ัวโมงสอนไดไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ  
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ประเด็น ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขั้นสูง 
ปริญญาเอก หมายเหตุ 

อาจารยพิเศษ รายวิชา นั้น 

5. อาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธหลัก และ
อาจารยที่ปรึกษา การ
คนควาอิสระ 

อาจารยประจําหลักสูตร  

- วุฒิการศึกษา - คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และ ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย 

- คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิปริญญา
โท และ ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ รองศาสตราจารย 

 

- ผลงานทาง วิชาการใน รอบ 
5 ป ยอนหลัง 

 3 รายการ (ยกเวนอาจารย 
รับเขาใหมที่จบ ปริญญาเอก) 
 

 3 รายการ (ยกเวนอาจารย 
รับเขาใหมที่จบ ปริญญาเอก) 

เปนงานวิจัยอยาง นอย 1 รายการ เปนผลงานรวมกับ 
ผูอื่นได 

6. อาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

- วุฒิการศึกษา      

- อาจารยที่ปรึกษารวม เปน
อาจารยประจํา 

 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และ ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารยข้ึนไป 

 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิปริญญา
โท และ ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ รองศาสตราจารยข้ึน
ไป 

 

- อาจารยที่ปรึกษารวม เปน
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก 

 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา 
 
 
 
 

 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา 

ถาวุฒิการศึกษาไมเปนตามเกณฑตองเปน ผูเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณสูง  เสนอผานสภาและแจง กกอ. 
รับทราบ 
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ประเด็น ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขั้นสูง 
ปริญญาเอก หมายเหตุ 

- ผลงานทางวิชาการ ของ
อาจารยประจํา 

 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง (มีเง่ือนไข พิเศษ
กรณีอาจารย รับเขาใหมที่จบ 
ปริญญาเอก) 

 3 รายการ ในรอบ 5 ป 
ยอนหลัง (มีเง่ือนไข พิเศษ
กรณีอาจารย รับเขาใหมที่จบ 
ปริญญาเอก) 

- เปนงานวิจัย อยางนอย 1 รายการ  
- เปนผลงานรวมกับ ผูอืน่ได 

- ผลงานทางวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก 

 ผลงานทางวิชาการ 
ระดับชาติ ไมต่ํากวา 10 เรื่อง 

 ผลงานทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ไมต่ํากวา 5เรื่อง 

ถาผลงานไมเปนตาม เกณฑตองเปน ผูเช่ียวชาญและมี
ประสบการณสูงเสนอ ผานสภาและแจง กกอ. 
รับทราบ 

7. ภาระงานอาจารยที่
ปรึกษา วิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ (ตอ) 

  

- จํานวนนักศึกษาตออาจารย
ที่ปรึกษา 

     

- อาจารยปริญญาเอก หรือ 
เทียบเทา ตําแหนง
ศาสตราจารย 

 10 : 1  10 : 1 - ขออนุมัติสภาได แตไมเกนิ 15 : 1  
- ขออนุมัติ กกอ. เปนรายกรณี ถาหากเกิน 15 : 1 

- อาจารยปริญญาเอก หรือ 
เทียบเทาตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย ข้ึนไป 

 10 : 1  10 : 1  

- อาจารยปริญญาโท หรือ 
เทียบเทาตําแหนง รอง
ศาสตราจารย ข้ึนไป 

 10 : 1  10 : 1  

- อาจารยปริญญาเอก หรือ 
เทียบเทา ไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

 

 5 : 1  5 : 1  
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ประเด็น ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ขั้นสูง 
ปริญญาเอก หมายเหตุ 

8. คณะกรรมการสอบ 
วิทยานิพนธ 

  

- จํานวนกรรมการ - ไมนอยกวา 3 คน - ไมนอยกวา 5 คน  
- องคประกอบของ กรรมการ  อาจารยประจําหลักสูตรและ 

ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก
สถาบัน 

 อาจารยประจําหลักสูตรและ 
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบัน 

 

- ประธานกรรมการสอบ  ตองไมเปนอาจารย ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธหลัก หรือ
อาจารยที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ รวม 

 ประธานกรรมสอบตองเปน 
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก 

 

- คุณสมบัติกรรมการ สอบ
วิทยานิพนธ 

     

- คุณวุฒขิองกรรมการ ทีเ่ปน
อาจารยประจํา 

 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาโท และ ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  
รองศาสตราจารยข้ึนไป 

 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทยีบเทา หรือ คุณวุฒิปริญญา
โท และ ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ   รองศาสตราจารย
ข้ึนไป 

 

- ผลงานทาง วิชาการของ
กรรมการที่เปน อาจารย
ประจํา 

 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง (มีเง่ือนไขพิเศษ 
กรณีอาจารย รับเขาใหมที่จบ 
ปริญญาเอก) 

 3 รายการ ในรอบ 5 ป
ยอนหลัง (มีเง่ือนไขพิเศษ 
กรณีอาจารย รับเขาใหมที่จบ 
ปริญญาเอก) 

-เปนงานวิจัย อยางนอย 1 รายการ  
-เปนผลงาน รวมกับผูอืน่ได 

- คุณวุฒิของกรรมการ ที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก 

 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

ถามีวุฒิการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑตองเปน 
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูงเปนท่ียอมรับโดย
ผานความเห็นชอบของสภาและแจง กกอ. รับทราบ 

- ผลงานทางวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก 

 ผลงานทางวิชาการ 
ระดับชาติ ไมต่ํากวา 10 เรื่อง 

 ผลงานทางวิชาการระดับ 
นานาชาติ ไมต่ํากวา 5 เรื่อง 

ถาผลงานไมเปนตามเกณฑตองเปน ผูเช่ียวชาญและมี
ประสบการณสูงเสนอผานสภาและแจงกกอ. รับทราบ 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน
มีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตาม
เอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

 

สกอ. ในฐานะที่เปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํา
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิ
แตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง  ๆไดเช่ือม่ันถึงคณุภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมา
เปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร 

 

คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษาน้ัน  ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัวบงช้ีดังตอไปนี ้
 

ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.2.1) 
ตัวบงช้ีที่  2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา (สกอ.2.2) 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ 
ตีพิมพหรือเผยแพร 
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ 
หรือเผยแพร 

 
ตัวบงชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.2.1) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  
คําอธิบายตัวบงชี้  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการ
เรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัว
บงช้ีนี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
 

เกณฑการประเมิน  
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคํานวณ 
 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนทีไ่ดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
ขอมูลประกอบ 
จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สกอ.2.2) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆที่ไดงาน
ทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาน้ันการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปนประจํา
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดการคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน   
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ :  จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
 
ตัวบงชี้ที่  2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร (สกอ.2.2) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความ
นาเชื่อถือ ผูสาํเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบ
และสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงช้ีนี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสาํเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโท 

 

เกณฑการประเมิน    
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 
 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนทางการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนสุิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนทางการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30วันนับแตวันที่ออกประกาศ(ซ่ึงไมอยูใน 
Beall's list) หรือตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสือ่อิเล็กทรอนิกสได 
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 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี ้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสือ่อิเลก็ทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหตุ :   

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงช้ีนี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงช้ีผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้น  
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีนี ้
 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ 
              หรือเผยแพร (สกอ.2.2) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดบัสูงจะตองมีการคนควา คดิอยางเปนระบบ วิจัยเพือ่หา
ประเดน็ความรูใหมที่มีความนาเชือ่ถอื เปนประโยชน ผูสําเร็จการศกึษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงช้ีนี้จะเปนการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
เกณฑการประเมิน    
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา เปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ  80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

X 5 
80 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบนันําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  แตถาสถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลทีเ่ปนท่ียอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  แตถา
สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

หมายเหตุ:  
1.  ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงช้ีนี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงช้ีผลงาน

ทางวิชาการของอาจารย  
2.  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้น  ๆ   
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีนี ้
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องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา  ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร  ซ่ึงตองเปนระบบที่สามารถคัดเลือก
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา  และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง  ๆเพื่อใหนกัศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได 
  ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก 
(core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  
(learning and innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media, and 
technology skills)  

ทักษะสําคัญที่คนสวนใหญใหความสําคัญมาก คอื  
1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (creativity and innovation) (3) การสื่อสารและ
ความรวมมือกัน (communication and collaboration)  

2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ  และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (information literacy) การรูสื่อ (media literacy) และ การรู ICT (ICT literacy)  

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุน (flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative and self-direction) 
ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถ
ผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม (leadership and social 
responsibility 
  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา  เริ่มดําเนินการต้ังแตระบบการรับนักศึกษา 
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  และผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตกระบวนการดําเนินการดังกลาว จะพิจารณาได
จากตัวบงช้ีดังตอไปนี ้
 ตัวบงช้ีที่  3.1  การรับนักศึกษา (สกอ.3.1)  
 ตัวบงช้ีที่  3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2) 
 ตัวบงช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) 
 
ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา (สกอ.3.1) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตรจะมีแนวคิด
ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร  การกําหนดเกณฑทีใ่ชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพือ่ใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

            ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 



41 
 

  

เกณฑการประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ  
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนา/กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียนแก
นักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศกึษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวาง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน  มี
กิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลกัสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาส
การเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

      ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่
ทําใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
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เกณฑการประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ  
 ไมมีกลไก 
 ไมมี
แนวคิดในการ
กํากับติดตาม
และปรบัปรุง 
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไมมีการ
นําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัต/ิดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีด ีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพีงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียน
ของนักศึกษา 

 
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่

เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้
-  การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา  
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 

 มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตวับงช้ี 
 มีแนวโนมผล
การดําเนินงานทีด่ี
ข้ึนในบางเรือ่ง 
 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงช้ี 
 มีแนวโนมผล
การดําเนินงานทีด่ี
ข้ึนในทุกเรื่อง 
 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบทกุ
เรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวบงช้ี 
 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึนในทุก
เรื่อง 
 มีผลการดําเนินงาน
ที่โดดเดน เทียบเคียง
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0 1 2 3 4 5 
กั บ ห ลั ก สู ต รนั้ น ใน
สถาบันกลุมเดียวกัน 
โด ยมี ห ลั ก ฐาน เ ชิ ง
ประ จักษ ยืนยัน และ
ก ร ร ม ก า ร ผู ต ร ว จ
ประ เ มินสามารถ ให
เหตุผลอธิบายวาเปนผล
การดําเนินงานที่ โดด
เดนอยางแทจริง  

 
องคประกอบที่ 4  อาจารย 

 

อาจารยเปนปจจัยปอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต  ผูเกี่ยวของตองมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย  เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน
ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการปฎิบัติงานตามวิชาชีพ  ผูบริหารตอง
มีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  
การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมย่ิงข้ึนดวยการ
วางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาใน
หลักสูตร  มีจํานวนอาจารยที่มีความรู ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการ
ผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง   

องคประกอบดานอาจารย  เริ่มดําเนินการต้ังแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและ
ผลลัพธที่เกิดกับอาจารย  จะพิจารณาไดจากตัวบงช้ีดังตอไปนี ้

ตัวบงช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย (สกอ.4.1) 
ตัวบงช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย (สกอ.4.2) 
ตัวบงช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย (สกอ.4.3) 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย (สกอ.4.1) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ
อาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม 
โปรงใส  นอกจากนี้ตองมีระบบการบรหิารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย   มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย   

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้

 
-  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
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      ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่
ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ  
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย (สกอ.4.2) 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา   
คําอธิบายตัวบงชี้   

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให
อาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอน
จากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง   
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบงช้ีนี้จะประกอบดวย 

- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
-  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
-  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
-  จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล  TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
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- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาระดับอุดมศกึษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความ

ลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับ พันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้น  ๆ
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
20 ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
60 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได    = 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไดคะแนน
เต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ันทั้งนี้อาจ
ใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาท้ังนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง  ๆอยางตอเนื่อง เพือ่นําไปใชในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย
ตามพันธกิจของหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  รอยละ 100  
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา  สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพร
และนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว  ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  ตําราหรือหนังสือที่ใช
ในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรคตาง  ๆ 
โดยมีวิธีการคิดดังนี ้

 

เกณฑการประเมิน   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

X 5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
- ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนางทางวิชาการ 
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การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
เม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสือ่อิเลก็ทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรที่สําคัญ
และเนนการสรางองคความรูใหมเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก
จึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้น  ๆ   

บทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย  มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และบทความ
ที่ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม ใๆหมีความกาวหนามาก
ข้ึน  จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูที่มี
ผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้น  ๆ
  การคํานวณตัวบงช้ีนี้  ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) ตั้งแตหนึ่งครั้งข้ึนไป 
รวมทั้งการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ท้ังนี้พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ป
ยอนหลังตามปปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปท่ีประเมิน 
 
เกณฑการประเมนิ   
  กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กาํหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 2.5  
  กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ 
 อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีก่าํหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 3.0  
  กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กาํหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = 0.25 
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สูตรการคํานวณ 
 

1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร =  

 
2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

คะแนนที่ได = 
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

X 5 อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กาํหนดให
เปนคะแนนเตม็  5 

 
ตัวอยางการหาจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ถาอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลกัสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี
จํานวน 5 คน  โดยอาจารยทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review article ในฐานขอมูล TCI และ Scopus  ใน
ป พ.ศ. 2552-2556 (ค.ศ. 2009-2013)  ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 
(ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังนี ้

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

- ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ที่มีการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร เทากับ 
 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
 

นํามาคํานวณคะแนน = 
2.0 

X 5 = 4.0 คะแนน 
2.5 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย (สกอ.4.3) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากาํลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนกัศึกษาท่ี
รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้

-  การคงอยูของอาจารย 
-  ความพึงพอใจของอาจารย 
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เกณฑการประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 

 มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี 
 มีแนวโนมผล
การดําเนินงานทีด่ี
ข้ึนในบางเรือ่ง 
 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี 
 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึนใน
ทุกเรื่อง 
 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี 
 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีข้ึนใน
ทุกเรื่อง 
 มีผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดน 
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุมเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดําเนินงานที่
โดดเดนอยางแทจริง 

 
 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป  แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ3 ดาน
ที่สําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน  (3) การประเมิน
ผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน
เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดตัวบงช้ีในการประเมินตอง
ใหความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รวมทั้งการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และสงเสริม
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนีพ้ิจารณาไดจากตัวบงช้ีดังตอไปนี ้
ตัวบงช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.5.1) 

 ตัวบงช้ีที่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2) 
 ตัวบงช้ีที่  5.3  การประเมินผูเรียน (สกอ.5.3) 
 ตัวบงช้ีที่  5.4   ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.5.4) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.5.1) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา
ตางๆใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปด
รายวิชาตางๆทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี ้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้

-  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน  ๆ 
  ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
เกณฑการประเมิน  

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ  
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ 
มีกลไก 
 ไมมีการ
นําระบบ 
กลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 มีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้น  ๆเพ่ือใหนักศึกษาไดรับ
ความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับ
หัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จ
การศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม
โครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ  การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อ
เทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานทีใ่ดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการ
เรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียน
แบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน    

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้

- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
การจัดการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  
  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ 
  ความกาวหนาของศาสตร 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ 
  สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ 
  บัณฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด 

ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
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เกณฑการประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ  
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมิน 
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.3  การประเมินผูเรียน (สกอ.5.3) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) 
การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และ การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลพัธการ
เรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนน
การไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อ
จุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทัง้นี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการ
ประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินที่มีคุณภาพ  และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการ
กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่
สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world)  และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) 
ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่
แทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การ
คนควาอิสระที่มีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้

-  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
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- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่
สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 
เกณฑการประเมิน    

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ  
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดีโดย
มีหลกัฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.4       ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.5.4) 
ชนิดของตัวบงชี้           ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร  หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินการ
ไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป ในแบบรายงานผลการ
ดําเนินการประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 
เกณฑการประเมิน 
มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5  
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย 
ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดานการใหบริการ  เชน หองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และ
อื่น  ๆรวมทั้งการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพิจารณาไดจาก 
 
ตัวบงชี้ที ่6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สกอ.6.1) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน 
หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 
หองสมุด หนังสือ ตํารา ส่ิงพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็คทรอนิกส ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหลานี้
ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของอยางนอยดังตอไปนี ้

-  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
         - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
         - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดท่ีสะทอนการ
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เกณฑการประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ  
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไมมีการนํา
ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนนิงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ 
กลไกไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 
 มีแนวปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ระดับคณะ เกณฑประเมินคุณภาพประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงช้ีที่ดําเนินการ
ในระดับคณะ จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี ดังนี ้

 
องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพคณะ 
ตัวบงชี้ ประเด็นพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(สกอ.1.1) 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(สกอ.1.2) 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
(สกอ.1.3) 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

1.4จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา(สกอ.1.4) 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

1.5การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร(ีสกอ.1.5) เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
1.6กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร(ีสกอ.1.6) เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.การวิจัย 

 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1) 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(สกอ.2.2) 

เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ัง
ภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย
(สกอ.2.3) 

ผลงานวิชาการทุกประเภทตออาจารยประจํา
และนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.3.1) เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4.การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(สกอ.4.1) 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.การบริหารจัดการ 

 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ(สกอ.5.1) 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(สกอ.5.2) เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
 

 

 

 

 

บทท่ี 5 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถานบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูมี

ความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรละการเรียนการ
สอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานที่กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของภายใน
และภายนอกสถาบัน 

ตัวบงช้ี จํานวน 12  ตัวบงช้ี คือ 
ตัวบงช้ีตัวที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(สกอ. 1.1) 
ตัวบงช้ีตัวที่ 1.2 อาจารยประจําวิชาท่ีมีวุฒิปริญญาเอก(สกอ. 1.2) 
ตัวบงช้ีตัวที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ(สกอ. 1.3) 
ตัวบงช้ีตัวที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา(สกอ. 1.4) 
ตัวบงช้ีตัวที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร(ีสกอ. 1.5) 
ตัวบงช้ีตัวที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร(ีสกอ. 1.6) 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม(สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ  ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

เกณฑการประเมิน  
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ  
 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่น  ๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 

ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงช้ีนี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น  ๆในตัวบงช้ี

นี้ใหครบถวน 

ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(สกอ. 1.2) 
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา   
คําอธิบายตัวบงชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตร
ที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร  
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เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 
 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ40 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ80 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ   
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 
 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  = 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ันทั้งนี้ อาจใช
คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาท้ังนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 1.3) 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา   
คําอธิบายตัวบงชี้  

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง  ๆอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาว
ของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 
แปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
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1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
  คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  
 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 
  คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ1 เทียบกับคะแนนเต็ม5 
 

คะแนนที่ได  = 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม  5 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา(สกอ. 1.4) 
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้  

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารย ที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยงไปสูการ
วางแผนตาง  ๆเชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจรงิในสัดสวนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 
เกณฑการประเมิน   
 คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับคาความตางทั้ งดานสูงกวาหรือต่ํากวาที่กํ าหนดเปนคะแนน0 และ  5 คะแนน และใชการเทียบ
บัญญัติไตรยางศดังนี ้
  คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ  10กําหนดเปนคะแนน 5 
  คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตัง้แตรอยละ  20กําหนดเปนคะแนน 0 
  คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ10.01และไมเกินรอยละ 20  
ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้น  ๆ
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี ้
 SCH = ∑nici 
 เม่ือ ni =จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

 ci =จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
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2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี ้
 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  =                     
 
 
การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTESระดับปริญญาตรี + (1.8 xFTESระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม

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

 

สูตรการคํานวณ 
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 
 
 
 
 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี ้
2.1) คารอยละไมเกินรอยละ 10 คิดเปน 5 คะแนน 
2.2) คารอยละเกินรอยละ 20คิดเปน 0 คะแนน 
2.3) คารอยละตั้งแต10.01 และไมเกนิรอยละ 20ใหนํามาคิดคะแนนดังนี ้
 

คะแนนที่ได=  

 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังป 
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาทีเ่ปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

X100 

(20 - คารอยละที่คํานวณไดจาก 1) x 5 
                      10 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับนักศึกษาเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต 
จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและ
นอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกดิ
ประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 
เกณฑมาตรฐาน   

1.  จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนกัศึกษาในคณะ 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก

นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสาํเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบรกิารและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึน 
 หรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.6) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับ
การพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค           
ที่ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) 
ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องคกร
วิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, 
Study/Check, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางย่ังยืน 
 

เกณฑมาตรฐาน   
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู 
(3) ทักษะทางปญญา 
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(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนกัศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศกึษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความพรอม
แตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหน่ึงของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมี
ระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละ
สถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตอง
มีสวนประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร         
ใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาต ิ      
และการเผยแพรอยางกวางขวาง 

ตัวบงช้ี  จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ  
ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ. 2.1) 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค(สกอ. 2.2) 
ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย(สกอ. 2.3) 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการ
สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนา
สมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยและทีมวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  
เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ    
และกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
 

เกณฑมาตรฐาน  
1.มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                    

- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
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- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ 

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3 – 4ขอ 

มีการดําเนินการ 
5ขอ 

มีการดําเนินการ 
6ขอ 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 2.2) 
ชนิดชองตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้   

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ        
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนนุการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปน 
ตัวบงช้ีที่สําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน  
 การแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
1. เกณฑเฉพาะคณะที่อยูในกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปตอคน   
 1.2  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่  
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่  

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน   
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2. เกณฑเฉพาะคณะที่อยูในกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที ่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  220,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2.2  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
                       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5  =  180,000 บาทข้ึนไปตอคน  

    2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5  =  100,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 

สูตรการคํานวณ  
 :  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและ 
นักวิจัย 
  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได  =  
 
 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา 
 

คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ  
 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้น  ๆไมใชจํานวน
เงินที่เบิกจายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรอืหลักฐานจากการ
ตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวน
ผูรวมวิจัยของแตละคณะ 
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

x 5 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้    

ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพฒันาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา  สมควรสงเสริมใหมี
การเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ    ผลงานวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเปนผลงาน
วิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว  โดยมีวิธีการคิดดังนี ้
 

เกณฑการประเมิน   
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชา ดังนี ้
 

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 
กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
 กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
 กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

2. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ค1 และ ง 
กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน
คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 
 

สูตรคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
จํานวนคณะวิชาทั้งหมดในสถาบันผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

X 100 



66 
 

2.แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได  = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม5 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี ้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต)ิ  หรือในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติวารสารเหลานี้       
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน  30 วันนับแตวันที่ออกประกาศฯ 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนสุิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI(กลุมที ่2 ) 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  
- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสอืที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบบัสมบูรณ (Full Paper) และ

เม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึ่งใหบริการทางวิชาการแก
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตาง  ๆตามความถนัดในแตละดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทาง
วิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน 
การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทํา
ประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ  คือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสู
การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยสรางเครือขายกับหนวยงานตาง  ๆซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนรายไดของสถาบันจากการ
ใหบริการทางวิชาการดวย 

ตัวบงช้ีจํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 
ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม(สกอ. 3.1) 

 
ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม(สกอ. 3.1) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปทั้งการบริการ
วิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของ
การบริการวิชาการ  และนํามาจัดทําเปนแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและ
นํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

 
 

เกณฑมาตรฐาน  
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงช้ี

วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบรกิารวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา  
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1             

และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา  
5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม  
6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนน
เฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่น  ๆโดยเฉพาะการ
ผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

ตัวบงช้ีจํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม(สกอ. 4.1) 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(สกอ. 4.1) 
ชนิดของตัวบงชี้กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภู มิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน  
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ   

 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 -7 ขอ 
 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการ
ทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตาง  ๆใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคล 
ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยใชหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 

ตัวบงช้ีจํานวน 7 ตัวบงช้ี คือ 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตามผลลพัธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของ

สถาบัน (สกอ.5.1) 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ. 5.2) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
   และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.5.1) 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม       
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผานคณะ 
ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมายและ
กลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

เกณฑมาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสู
แผนยุทธศาสตรทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี
และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน  
5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลาง

เรียนรูอื่น  ๆตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน  

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
 
 
 

 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

 
ตัวบงชี้ที5่.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 



70 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
บทบาทหนาที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินจะมุงไปที่
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมนิคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

 

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการกาํกับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสตูร ใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนนิงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศกึษา  
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร ใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลกัสูตร  
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  
5. นําผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลัดสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 6 ขอ 

 



 

 
 
 
 

ระดับสถาบัน  ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และเพิ่มเติมตัวบงช้ีที่ดําเนินการในระดับสถาบัน
ของ สกอ.จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี ้
 

องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพสถาบัน 

ตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 

 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค  

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหนวยงานวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
 

คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหนวยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 

 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลพัธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบนั และเอกลกัษณของสถาบนั 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะ
ทุกคณะ  

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตรและคณะ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้   

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในสถาบัน  ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรทีส่ถาบัน
รับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน  
คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรทีส่ถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัรับผิดชอบ 
 

หมายเหต ุ: หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงช้ีนี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น  ๆในตัวบงช้ีนี้
ใหครบถวน 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา   
คําอธิบายตัวบงชี้  

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่
เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร  
เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง0 – 5 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 = รอยละ40 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได  = 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒ ิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้นท้ังนี้ อาจ
ใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา   
คําอธิบายตัวบงชี้  

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของ
อาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

แปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง0 – 5  
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

  คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  
 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

  คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ 
 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด 
 

 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ1เทียบกับคะแนนเต็ม5 
 

คะแนนที่ได  = 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม  5 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตาง  ๆใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดาน
วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหา
งาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษย 
 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนวทางการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศกึษาในสถาบัน 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศกึษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือ
เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   

 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาส
ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 

เกณฑมาตรฐาน   

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนและการจัดกจิกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนีใ้หครบถวน   

(1) กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

(2) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อรักษาส่ิงแวดลอม 

(4) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

(5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันานักศกึษา 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 6 
ขอ 

 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความพรอมแต
ละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบ
และกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน 
เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมี
สวนประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให
สามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจดานอื่น  ๆของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและการเผยแพร
อยางกวางขวาง 

ตัวบงช้ี  จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ  
ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว  ท้ังการ
สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร  สงเสริมพัฒนา
สมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยและทีมวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  
เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและ
กลไกเพือ่ชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนเพื่อกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้                                                                                                     
- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 



76 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3-4ขอ 

มีการดําเนินการ 
5ขอ 

มีการดําเนินการ 
6ขอ 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ชนิดชองตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้   

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดรับจากภายนอก
สถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปน 
ตัวบงช้ีที่สําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน  
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน(เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน)ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการคํานวณ   
 
คะแนนที่ได  =  
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้    

ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา  สมควรสงเสริมใหมี
การเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ    ผลงานวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเปนผลงาน
วิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
โดยมีวิธีการคิดดังนี ้
 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน   
 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยวิจัยของสถาบัน 
 
สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได  = 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัยของ

สถาบัน  
จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึ่งใหบริการทางวิชาการ แกชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตาง  ๆตามความถนัดในแตละดานที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลา
โดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ 
ชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน 
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ  หรือเพื่อ
ช้ีแนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง  ๆคือเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการ
สอน          และการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารยสรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ  ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและ
เปนรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

ตัวบงช้ีจํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
ชนิดของตัวบงชี้     กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการ           
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป ทั้งการบริการ
วิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ  และนํามาจัดทําเปนแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชน
และสังคมอยางตอเนื่องและย่ังยืน 
เกณฑมาตรฐาน  

1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือระหวางคณะ
หรือหนวยงานเทียบเทา  

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรืองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1  
3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรืองคการ 
เปาหมาย 
6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 โดยมีจํานวน 
อาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 
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เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันกิจสําคัญประการหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนน
เฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่น  ๆโดยเฉพาะการผลิต
บัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 

ตัวบงช้ีจํานวน1 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
ชนิดของตัวบงชี้กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล    
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค         

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน  
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ   

 
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 -7 ขอ 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแลการ
ทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตาง  ๆใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคล 
ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตัวบงช้ีจํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อกํากับตดิตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
สถาบัน  

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  
ตัวบงช้ีที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน   

  และเอกลักษณของสถาบัน  

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้   

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน 
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
เกณฑมาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง 

การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ   
2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย 

ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน  

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย 

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลง  
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน  
5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ  
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย 

สนับสนุน  
7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ   
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ    
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2     ผลการบริหารงานของคณะ  
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
อธิบายตัวบงชี้  

  ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันมีการกํากับ ติดตามและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
เกี่ยวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งมีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการ
อยูในระดับใด 
 

เกณฑการประเมิน 

  คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได  = 
คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ 
อธิบายตัวบงชี้    

 สถาบันมีหนาท่ีกํากับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และคณะ โดยมีการ
ดําเนินงานตั้งแต การควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให เปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมี
คุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
เกณฑการประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 


