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ค�าน�า

 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมำยถึง กำรพัฒนำคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรและด�ำเนินกิจกรรม 

ตำมภำรกิจของสถำนศึกษำทุกระดับ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงควำมมั่นใจ 

ให้ผู ้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดท�ำรำยงำน 

ประจ�ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อสภำสถำบัน หน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำน 

ทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือพิจำรณำและเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน�ำไปสูก่ำรพัฒนำคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ  

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำได้มีกำรปรับปรุงมำอย่ำงต่อเน่ืองตำมระบบ 

กำรพัฒนำของสถำบันกำรศึกษำ ตำมควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี สภำพสังคม เศรษฐกิจ ควำมรู ้

และทักษะในอนำคต ที่ตลำดแรงงำนต้องกำร และพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดบัอดุมศกึษำซึง่มหีน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรด�ำเนินงำนเก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ภำยในสถำนศึกษำ ได้ด�ำเนินกำรทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้มีควำมทันสมัย สอดคล้อง 

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและควำมเคลื่อนไหวในด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

ต่ำงๆ ซึ่งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ให้ควำมเห็นชอบให้เผยแพร่และส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำ 

น�ำไปใช้ เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ตัง้แต่ปีกำรศกึษำ 2557 เป็นต้นไป

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้จัดพิมพ์คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ข้ึน และกำรจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นคร้ังที่ 2 น้ี ได้ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติม 

ค�ำอธิบำยในบำงตัวบ่งชี้ให้มีควำมชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อสถำบันอุดมศึกษำและคณะกรรมกำรประเมิน 

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส�ำหรับกำรน�ำไปสู่กำรปฏิบัติในสถำบันอุดมศึกษำ คู่มือฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำกับและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของ 

แต่ละสถำบัน ซึ่งเน้ือหำจะประกอบด้วยระบบกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ 

ระดบัสถำบนั แนวทำงกำรวเิครำะห์และสรปุผลกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ตลอดจนกระบวนกำร 

ประเมินคุณภำพภำยใน และหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำ 

สำมำรถด�ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิผล และน�ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรประกัน 

คุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกส�ำคัญสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของอุดมศึกษำที่ 

ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 (นำยสุภัทร จ�ำปำทอง)

 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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บทที่ 1

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

1. เหตุผลและความจ�าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 1.1 ความจ�าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา

  ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด�าเนินการตามภารกิจ 

ท้ัง 4 ประการดังกล่าว มีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบัน 

มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีท�าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น 

สิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ

  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกัน 

มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว

  2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม 

พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็น 

ผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพ 

การศึกษา

  3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา 

องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ  

การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน

  4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป

  5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เป ิดโอกาสให ้ผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียมีส ่วนร ่วม 

(participation) มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) 

ตามหลักธรรมาภิบาล

  6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส�านักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท�าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ 

จัดการศึกษาของสถานศึกษา

  7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 7  

สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็นกลไกก�ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 

ระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษา
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  8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ 

ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

  9) กระทรวงศกึษาธกิารได้มีประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก�ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้ม ี

มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม

 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วสิัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  

โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

  2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือ 

หน่วยงานเทยีบเท่า และสถาบนัอดุมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคณุภาพและกลไกท่ีสถาบนัน้ัน ๆ  ก�าหนดขึน้  

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ ์

และได้มาตรฐาน

  3) เพ่ือให้หลกัสตูร คณะวิชาหรอืหน่วยงานเทยีบเท่าและสถาบนัอดุมศกึษาทราบสถานภาพ 

ของตนเองอนัจะน�าไปสูก่ารก�าหนดแนวทางในการพัฒนาคณุภาพไปสูเ่ป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์  

(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง

  4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

การด�าเนินงานเพ่ือน�าไปปรับปรุงผลการด�าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความ 

สามารถของสถาบัน

  5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�าให้มั่นใจว่าสถาบัน 

อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด

  6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูล 

พื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

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

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนด 

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก�าหนดรายละเอียด 

ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ 

ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ 

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตาม 

มาตรฐานท่ีก�าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 

ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น 

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท�ารายงานประจ�าป ี

ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ 

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค�านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ  

และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน 

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

 2.2  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี  ฉบับ ท่ี  2  (พ.ศ.  2551 -  2565)  

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา 

และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ�้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด�าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการ 

ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับ 

การศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน 

ตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ�านาจในระดับท้องถ่ิน  

การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  ซึ่งระบบ 
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อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 

ประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท�างานของอาจารย์  

สามารถปรับจ�านวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยท่ีสถาบัน 

อุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน 

แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน�าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  

(accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณ 

ของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต

 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก�าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

เป็น 4 กลุ่ม คือ

 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต�่ากว่าปริญญาตรี  

จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมก�าลังคนท่ีมีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง 

ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง 

เรียนรู ้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู ้ตลอดชีวิตอันจะน�าไปสู ่ความเข้มแข็งของชุมชนและ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน

 กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ 

ปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาและการ 

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ 

บุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด�ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้

 กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ 

กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์  

รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท�าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นท้ังสองด้าน รวมทั้ง 

สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มน้ีอาจ 

จ�าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็น 

สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

 กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 

ปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบันที่ เน ้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 

ปริญญาเอก และเน้นการท�าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้น 

การผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้น�าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคล่ือนอุดมศึกษาไทย 

ให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
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 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ 

การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก�าหนดให้อุดมศึกษาไทย 

ในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการแก้ไข 

ปัญหาวิกฤติและชี้น�าการพัฒนาอย่างย่ังยืนของชาติและท้องถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุ ้มกันในประเทศให ้

เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขัน 

ได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี 

คุณภาพผลิตก�าลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท�างานเพ่ือด�ารงชีพ 

ตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ังร่างกายและจิตใจรวมทั้ง 

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็น 

ที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู ้เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมซึ่งจะน�าไปสู่ 

การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก 

และพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็น 

แหล่งองค์ความรู ้และพัฒนาก�าลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืนสร้างสังคม 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพ้ืนฐาน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ 

นานาชาติ”

 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7  

สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน 

การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม 

แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  

3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  

มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  

แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ

 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้จัดท�ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน�าไปสู่การ 

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพ 

และความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด�าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

และก�าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น 

_16-1272(001-174).indd   7 2/17/60 BE   5:19 PM



8   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต 

ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกัน 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก�าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒ ิ

และสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2.4  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา (ทบวงมหาวทิยาลยัเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสงักัดทีท่�าหน้าทีก่�ากับดแูลสถาบนัอดุมศกึษา 

ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 

แห่งพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว ซึง่คณะรฐัมนตรีในการประชมุเมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2543 ได้มมีตเิหน็ชอบ 

กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  

ซึ่งต่อมาได้จัดท�าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส�าคัญของประกาศฉบับนี ้

ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท�าระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ 

มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจาก 

ภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าที่ก�ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

การประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง  

วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 หลังจากด�าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส�าคัญ 

เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศ 

ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง  

ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

ของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 

อุดมศึกษาท�าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ
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เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพ 

ภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทาง 

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน�าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ 

ภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปล่ียนให้ระบบการประกัน 

คุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา 

คุณภาพ และก�าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 

หน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา

 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักด ี

ถึงความส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท�าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบาย 

และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส�าคัญ 3 ประการ คือการให้เสรีภาพ 

ทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด�าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy)  

และความพร้อมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ 

ที่ตรวจสอบได้ (accountability)  

 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอ 

นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา  โดยค�านงึถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวชิาการของสถานศึกษาระดับปริญญา 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

   ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ 

และความีอิสระในการด�าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา 
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คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเตรียมความพร้อม 

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลาย 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพ 

แบบใดจะต้องมีกระบวนการท�างานท่ีเริ่มต้นจากการวางแผน การด�าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ 

ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังน้ี เพ่ือให้การด�าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และ 

มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 

สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส�าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

   หลักการส�าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้

   1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความ 

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2553

   2) เป็นระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในท่ีครอบคลุมปัจจยัน�าเข้า และกระบวนการ 

ซึ่งสามารถส่งเสริมและน�าไปสู่ผลลัพธ์ของการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   3) ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา รอบใหม่ ประกอบด้วย 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 

    - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด�าเนินการตั้งแต่  

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ ์

การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ 

ส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับติดตาม การด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่าง 

มีคุณภาพ 

    - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบนั เป็นการด�าเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง 

วิชาการและความมีอิสระในการด�าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่ม 

สถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

   4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน 

   5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก�าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  

สมศ. เพื่อไม่ให้เป็นการท�างานซ�้าซ้อนเกินความจ�าเป็นหรือสร้างภาระการท�างานของหน่วยงาน
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  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

   มาตรฐานที่เป็นกรอบส�าคัญในการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ  

สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น

   ก�าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้

   1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก�าหนดเกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ�านวนข้อและระบุว่า 

ผลการด�าเนนิงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีทีไ่ม่ด�าเนนิการใดๆ หรอืด�าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน  

ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก�าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด�าเนินการ และ 

กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด�าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน  โดยมี 

ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5

   2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก�าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 

คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส�าหรับการแปลงผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้  

(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท�าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตัวบ่งชี้จะ 

ก�าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้

   คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก�าหนดให้มีระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น�าไปใช้เป็นแนวทาง  

(Guideline) ในการจัดท�าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การ 

ก�ากับดแูลของสภาสถาบนัอดุมศึกษา  โดยระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในจะครอบคลมุพันธกิจหลกั  

4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  

(2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส�าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการ 

ผลิตบัณฑิตเป็นส�าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับ 

คณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่ง 

สามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที ่

เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด  ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน�าไปเป็นกรอบในการด�าเนินการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ 

ประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ 
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ส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับติดตาม การด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่าง 

มีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นท่ีปัจจัยน�าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ท่ีเป็น 

กระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด�าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

  3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ

   ในด้านของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูท่ี้มคีวามส�าคญัส่งผลให้การด�าเนินงานประสบ 

ความส�าเร็จและน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร 

สูงสุดของสถาบันท่ีจะต้องให้ความส�าคัญและก�าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและ 

เข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ  

ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หน้าที่ส�าคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการ 

หรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก�าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ที่เหมาะสมส�าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของ 

การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ�าเป็น 

ต้องจัดท�าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก�ากับการด�าเนินงาน แต่ท่ีส�าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ 

ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งาน 

ร่วมกันได้ในทุกระดับ

  3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

   การวัดและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นสิ่งจ�าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานจะไม่สามารถท�าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก 

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร  

คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี  

มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส�าคัญย่ิงท่ีจะส่งผลต่อความส�าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ 

ส่งผลต่อคุณภาพในทุกข้ันตอนการด�าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน  

ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา

4.  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5  

ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก�าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ี 

พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค�านึงถึงความเป็นอิสระและความ 

เป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ามาตรฐานการ 

อุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน  
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เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการ 

อุดมศึกษาท่ีจัดท�าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการ 

พัฒนา โดยมีสาระส�าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย 

และเป็นมาตรฐานท่ีค�านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุก 

สถาบันสามารถน�าไปใช้ก�าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้

 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด�าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  

หลักเกณฑ์การก�าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้าน 

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท�าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น  

คล่องตัว และต่อเน่ืองในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการ 

ศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดทั้ง 

มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแห่งชาติ  จงึจ�าเป็นต้องมรีะบบประกันคณุภาพทีพั่ฒนาข้ึนตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐาน 

การศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต้อง 

ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ 

ประเมินผลการด�าเนินงานเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม�่าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน 

คณุภาพภายในจงึต้องดูแลท้ังปัจจยัน�าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลติหรอืผลลพัธ์ (output/ 

outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความ 

เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น โดยได ้

เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการ

การอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชีร้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และการบริหารจัดการ

หลักเกณฑ์ก�ากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบัน

อุดมศึกษาและระดับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทย

ที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

แผนภาพที่ 1.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 

จ�าเป็นต้องจัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท�า 

รายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก�าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ 

ประกันคุณภาพ (CHE QA Online)ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่าน 

ทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน�าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ 

เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ 

สถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องจัดท�ารายงานการประเมิน 

ตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การ 

ด�าเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

แผนภาพที่ 1.2 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

การปฎิบัติงานของ
สถาบัน

การประเมินตนเอง
ของ

สถาบัน
การติดตามผล

รายงานประจ�าปี

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน

ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสังกัดทุก 3 ปี

การตรวจเยี่ยม
รายงานผลการ

ประเมิน
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที ่2
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บทที่ 2 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 เป็นท่ีทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ  

ความรู ้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู ้ของผู ้เรียน ดังน้ัน ระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุง 

มาโดยตลอด ปัจจบุนัระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบท่ีสาม (2557 – 2561) และระบบการประเมนิ 

คุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562)

 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ิมใช ้

มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น�าไปใช้ในการประเมินผลการ 

ด�าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะท้อนเอกลักษณ ์

ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด�าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ ท่ีเป็นปัจจัยน�าเข้า  

กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  

ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไป 

ในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส�าคัญคือไม่เป็นภาระซ�้าซ้อนในการ 

ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาข้ึนสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน 

คุณภาพ คือ ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมอง 

การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  

และด้านบุคลากร การเรียนรู ้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีท้ังเกณฑ์ท่ัวไปที่ใช้กับ 

ทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ 

การวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา 

ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเน่ืองจากในระยะแรกนี้สถาบัน 

อุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท�างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็น 

ตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ  

 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับ 

รอบแรกโดยน�าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วย 

ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือ 

การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส�านักงาน 
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

รอบท่ีสองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน�าเข้าและกระบวนการ ส�าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น  

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น�าตัวบ่งชี้ท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ       

สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง 

ด�าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์  

ทั้งน้ี เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบน้ียังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการก�าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐาน 

ทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  

กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2  

สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ 

บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก�าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

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

ภายในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีท�าหน้าท่ีผลิต 

บัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก�าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ได้ก�าหนดให้ม ี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติม 

ด้านอื่นๆ ที่จ�าเป็น ส�าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ 

หลักสูตร คณะ และสถาบัน ด�าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมิน 

ผลลัพธ์ภายใต้การด�าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก�าหนด 

หลักการพัฒนาไว้ดังนี้

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่  

องค์ประกอบที่  1 การก�ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต องค์ประกอบที่  3 นักศึกษา  

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู ้เรียน และ 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

หลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

จ�านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
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และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง 

คุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และ 

เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย  

5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3  

การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร 

จัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด�าเนินงาน 

ของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรท่ีคณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา  

การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

ของคณะ

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี ้

และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยด้านกายภาพ 

ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการด�าเนินการตามภารกิจของสถาบัน 

อุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งน้ี ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด�าเนินการของสถาบัน 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของ 

สถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม

 จุดมุ ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ ์

และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือจัดท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

เสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบ 

อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเร่ืองคุณภาพ 

บัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท�า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 

เพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552

 อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่น้ีจะมุ่งเน้นที่การประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด�าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุม 

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ 

ให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน ก�ากับติดตามการด�าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก�าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
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มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ�า 

หลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ�าคณะและ 

คณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 

ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ 

ของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

 อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ ์

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบัน 

อุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทาง 

วิชาการและความมีอิสระในการด�าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้อง 

กับบรบิทของสถาบนัอดุมศกึษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังน้ี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง 

ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบท่ีคณะกรรมการ 

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเป็นระบบท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลที่สามารถ 

ประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA  หรือ ระบบ EdPEx หรือ 

เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอ 

คณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้อง 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไป 

ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน 

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ง

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561)
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การ 

ด�าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง  

(Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต ้นปีการศึกษา โดยน�าผลการประเมิน 

ปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิด 

ภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

 D = ด�าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด�าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนท่ี 1 –  

เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป)
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 C/S = ด�าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน  

– สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป

 A = วางแผนปรับปรุงและด�าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน�าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด�าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)  

มาจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท�าโครงการพัฒนาและเสนอใช ้

งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก�าหนดไว้ดังนี้

 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปีการศึกษาใหม่

 2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ 

ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ�าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน

 3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท�ารายงานการประเมินตนเองระดับ 

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online

 4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน�าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท�ารายงานการประเมิน 

ตนเองระดับคณะ

 5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ 

ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว

 6. สถาบันน�าผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท�ารายงาน 

การประเมินตนเองระดับสถาบัน

 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 

หลักสูตร คณะวิชา พร้อมน�าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน 

ในปีการศึกษาถัดไป

 8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน�าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด�าเนินงาน  

แผนปฏิบัติการประจ�าปี และแผนกลยุทธ์ 

 9. ส่งรายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online    

ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 

ทุกปีการศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล�าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็น 

ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน  

เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
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 ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ก�าหนดไว้ดังนี้

 - ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่าก่ึงหน่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน

 - ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

 ทั้งน้ี คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับ 

การศึกษาเป็นดังนี้

 - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป

 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการระดับ 

ศาสตราจารย์ขึ้นไป

 ในกรณีที่ประสงค์น�าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน  

ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของ 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก�าหนดไว้ดังนี้

 - ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน

 -  ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู ้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 -  กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 

ของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้

 1. ประธานกรรมการ

  - ผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ

  -  ผู ้ ท่ีมีต�าแหน่งทางวิชาการระดับผู ้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

  -  ผู้ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
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 2. กรรมการ

  - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท�าหน้าท่ีในระดับผู ้อ�านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด�าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ 

การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให ้

สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให ้

เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2553
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นิยามศัพท์

บทที ่3
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บทที่ 3 

นิยามศัพท์

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง 

ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร 

มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ

 1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ 

สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท�าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา 

เป็นค�าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท�างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์  

บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม

 2.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน 

วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ 

รูปธรรม

 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค�าว่า “การจัดการความรู้” คือ เคร่ืองมือเพ่ือการบรรลุ 

เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน  

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความ 

เอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท�างาน

 การจัดการความรู้เป็นการด�าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่

 (1) การก�าหนดความรู้หลักที่จ�าเป็นหรือส�าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร

 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ

 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน

 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน

 (5) การน�าประสบการณ์จากการท�างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด  

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้

 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส�าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ 

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

 โดยท่ีการด�าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นท้ังความรู้ท่ี 

ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก 

อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ 

อยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ�านวนหนึ่ง 

ท�าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท�าโดยคนคนเดียว
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ 

ของรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ 

มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอก 

สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย

การเทียบเคียงผลการด�าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต  

บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท�าได้ดีกว่า เพ่ือน�าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง 

องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร  

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส�าคัญของสถาบัน 

(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง 

เดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด�าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด�าเนินการ 

มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส�าหรับทุกประเทศ  

(อย่างน้อย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  

10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ�าเป็น 

ต้องไปแสดงในต่างประเทศ

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian  

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  

ไทย และเวียดนาม

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน�าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม 

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  

(Proceedings) โดยมกีองบรรณาธิการจดัท�ารายงานการประชมุ หรือคณะกรรมการจดัประชมุ ประกอบด้วย  

ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขา 

วิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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ในสาขาน้ันด้วย และมบีทความทีม่าจากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ว 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ หมายถึง การน�าเสนอบทความวิจัย 

ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท�ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม  

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

ในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู ้ประเมินบทความที่เป็นผู ้เชี่ยวชาญ 

ในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

 **บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีน�าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ 

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์  

ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค�าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา 

ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ 

ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม  

โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง 

หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร ์

อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ ่มศิลปะ 

ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้าน 

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส่ือประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบ 

ประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมท้ัง 

การแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์ 

รูปแบบต่างๆ

แนวปฏิบัติ ท่ีดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ  หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท�าให้สถาบันประสบความส�าเร็จ  

หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความส�าเร็จ 

ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก 

เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

ประสบการณ์ด้านการท�าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท�าวิจัยเป็นผลส�าเร็จมาแล้วโดยม ี

หลักฐานเป็นผลงานที่น�าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ 
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ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ 

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน�าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ 

น�าเสนอผู้ว่าจ้างในการท�าวิจัยน้ันๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงาน 

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  

โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงาน 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง 

ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 

วิชาการทีไ่ด้รบัการตพิีมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมชีือ่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู Thai-Journal Citation  

Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย 

หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล  

ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities  

Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก�าหนดทิศทาง 

การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจ 

ของสถาบัน ซึ่งต้องมีการก�าหนดตัวบ่งชี้ความส�าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัด 

ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน�าแผนกลยุทธ์มาจัดท�าแผนด�าเนินงาน 

หรือแผนปฏิบัติการประจ�าปี

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ 

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด�าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส�าหรับ 

การด�าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้  

ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด�าเนินการให้กลยุทธ์น้ัน 

บังเกิดผล จากนั้นจึงจะก�าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จาก 

แหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
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เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ 

ระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการวิเคราะห์ 

ต้นทุนของการด�าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลา 

ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

แผนปฏิบัติการประจ�าปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด�าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ี 

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ 

หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องด�าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความ 

ส�าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่าน้ัน รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือ 

หัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด�าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการด�าเนินโครงการ 

ที่ชัดเจน

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้ 

หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห ์

ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น�าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ 

หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ 

พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

 ตวัอย่างหลกัสตูรทีเ่ป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชวีการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)  

ภมูศิาสตร์สารสนเทศ (ภมูศิาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วศิวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคม)ี

 ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา   

 (ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่  

7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ  

และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการ 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
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ระบบและกลไก

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก�าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท�าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล 

ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ 

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน�าเข้า  

กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท�าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด�าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด 

องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด�าเนินงาน

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต�าแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ 

ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of  

Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ  

17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  

(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า  

สภาวิชาชีพ)

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให ้

เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและ 

เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง 

หลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 

ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซง 

จากองค์การภายนอก เป็นต้น 

 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน�ามา 

ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 2

 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด�าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน�าของประเทศ 

1 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี” ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
2 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการก�ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Good Governance Rating)” ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 
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เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค ์

ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ 

พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก�ากับดูแลท่ีดีที่ม ี

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การ

สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความ

สามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด�าเนินการได้ภายในระยะ 

เวลาที่ก�าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ 

ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 

และผลงานต่อเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง 

ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส�านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี

ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้

ทุกขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท�าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา 

หรือ ประเด็นท่ีส�าคัญท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ 

ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

 7) หลักการกระจายอ�านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ�านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร  

และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) และ 

ภาคประชาชนด�าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ�านาจและความรับผิดชอบใน 

การตัดสินใจและการด�าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด�าเนินงาน 

ที่ดีของส่วนราชการ

 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ�านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ 

บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย 

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม  

และอื่นๆ 
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 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที ่

ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุต ิ

ไม่ได้ในประเด็นที่ส�าคัญ โดยฉันทามติไม่จ�าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต�าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

อาจารย์ประจ�า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  

และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท�าการ)  

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2548) 

 ส�าหรับอาจารย์ท่ีสถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมี 

สัญญาจ้างท่ีมีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้อง 

ระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ�าตามที่ก�าหนดตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

 การนับจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท�างานส�าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม ่

ในปีที่ประเมิน ดังนี้

 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน

 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

 น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน�ามานับได้

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�าเต็มเวลาท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตร 

และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด�าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ�า 

หลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ�าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  

ยกเว้นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ 

ประจ�าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ 

หลักสูตรที่ได้ประจ�าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ ์

2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น

 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ขอให้น�าเสนอโดยด�าเนินเช่นเดียวกับการ 

น�าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน�าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  

และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

บทที ่4
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บทที่ 4

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การ 

ด�าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส�าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้

 1. การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลกัสตูร เป็นการประกันคณุภาพการจดัการศึกษา 

ว่าหลักสูตรได้ด�าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  

ที่เก่ียวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีส�าคัญ ได้แก่ การก�ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์  

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพ

 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด�าเนินการ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร 

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก�าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนท่ี 

เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ 

คุณวุฒิ ต�าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส�าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้น 

กระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค�าถามที่จะเป็น 

แนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน�าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก�าหนดแนวทาง 

ในการให้คะแนนในแต่ละระดับส�าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

โดยมีการด�าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร 

วิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส�าหรับหลักสูตรทางด้าน 

บริหารธุรกิจ) ABET (ส�าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ 

ประเมินเป็นประจ�าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ   
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร
ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดำาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1. การกำากับมาตรฐาน 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กำาหนด โดย สกอ.

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี   เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ

- ผลประเ มินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

2.2 การได้งานทำาหรือผลงานวิจัย
ของผู้สำาเร็จการศึกษา

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้ งานทำาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

- ผลงานของนกัศกึษาปรญิญาโท/เอก ทีต่พีมิพ์ 
หรือเผยแพร่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

- การควบคุมการดแูลการใหค้ำาปรกึษาวชิาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้คำาปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

_16-1272(001-174).indd   40 3/25/60 BE   4:18 PM



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   41 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร
ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด�าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการส�าเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อรอ้งเรยีน

ของนักศึกษา

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

- ร้อยละอาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

- จ�านวนบทความของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า
หลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

5. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความ
ก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน

- การพิจารณาก�าหนดผู้สอน
- การก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�า 

มคอ.3 และ มคอ.4
- การแตง่ตัง้อาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การก�ากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติใน

ระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ ก�ากับ ติดตาม ในการท�า

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ 
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร
ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด�าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

5.3 การประเมินผู้เรียน - ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ 
มาตรฐานคุณวุฒิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้  
ของนักศึกษา

- การก�ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ  
มคอ.7)

- การประเมนิวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอสิระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

5.4 ผลการด�าเนนิงานหลกัสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

6. สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด�าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ�า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- จ�านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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องค์ประกอบที่ 1  การก�ากับมาตรฐาน

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส�าคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอนโยบาย  

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค�านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท�ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริม 

ให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน 

ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ ์

การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดด�าเนินการหลักสูตรใหม่หรือ 

หลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ 

ด�าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว  

 ในการควบคุมก�ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให ้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 11 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องใหม่  

เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก�าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า 

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้

 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ

 2. หนังสือน�าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)

 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน�าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ.  

และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

 พันธกิจท่ีส�าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีก�าหนด บัณฑิตระดับ 

อุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ 

ส�านกึและความรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงและพลโลก มคีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของสถาบนัอดุมศกึษา 

 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก�ากับและส่งเสริม 

การด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท�ามาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น  

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ ่งเน้นเป้าหมาย 

การจัดการศกึษาทีผ่ลการเรยีนรูข้องนกัศึกษา ซึง่เป็นการประกันคณุภาพบณัฑิตท่ีได้รบัคณุวฒุแิต่ละคณุวฒุ ิ

และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต 

ออกมาเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร

 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท�า และคุณภาพผลงานวิจัยของ 

นักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท�าหรือผลงานวิจัยของผู้ส�าเร็จการศึกษา

   -  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท�าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

   - ผลงานของนกัศึกษาและผูส้�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโททีไ่ด้รบัการตีพิมพ์ 

    หรือเผยแพร่

   - ผลงานของนักศกึษาและผูส้�าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตพิีมพ์ 

    หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher  

Education: TQF) ได้มีการก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก�าหนดไว้ใน มคอ.2  

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ 

ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้น้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

สูตรการค�านวณ

 คะแนนที่ได้ = 

ข้อมูลประกอบ

 จ�านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนบัณฑิต 

ที่ส�าเร็จการศึกษา

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

จ�านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพ 

     อิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส�าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ 

ที่ได้งานท�าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ�าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส�าเร็จการศึกษา 

เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน การนับการมีงานท�านับกรณีการท�างานสุจริต 

ทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ�าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค�านวณร้อยละของผู้มีงานท�า 

ของผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค�านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยน 

งานใหม่หลังส�าเร็จการศึกษาเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน

 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร

การค�านวณค่าร้อยละนี้ไม่น�าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท�าแล้วแต่ 

ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้   =    

หมายเหตุ :  จ�านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวนบัณฑิตที่ส�าเร็จ 

การศึกษา

 x 5ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

100

x 100จ�านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จ�านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ารวจทั้งหมด

_16-1272(001-174).indd   54 2/17/60 BE   5:19 PM



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   55 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

     ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค�าตอบท่ีมี 

ความน่าเชื่อถือ ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู ้เพ่ือจัดท�าผลงานที่แสดงถึงความสามารถ 

ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน�าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้น้ีจะเป็น 

การประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

เกณฑ์การประเมิน

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

x 100
ผลรวมถ่วงน�า้หนักของผลงานท่ีตพิีมพ์หรอืเผยแพร่ของนักศกึษาและผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

x 5ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา

40
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ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ 
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต ่
สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป  
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ 
พิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ 
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ 
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น�าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ 

อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ

 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน�าไปนับใน 

  ตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 

  การประเมินนั้นๆ

 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

     ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ 

วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้

เพ่ือจัดท�าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน�าเผยแพร่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอก

เกณฑ์การประเมิน

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา  

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

x 100
ผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

x 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา 

80
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ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ 
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน 
น�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

- บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ 
พิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ 
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 1

1.00

- บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ 
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น�าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ 

อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

_16-1272(001-174).indd   59 2/17/60 BE   5:19 PM



60   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ

 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน�าไปนับใน 

  ตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 

  การประเมินนั้นๆ

 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา

 ความส�าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา  ระบบประกัน 

คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส�าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น 

ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส�าเร็จ 

การศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาใน 

รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

และส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้

 ทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ประกอบด้วย 4 กลุม่หลกั ได้แก่ (1) กลุม่วิชาหลกั  

(core subjects) (2) กลุม่ทกัษะชวิีตและอาชพี (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม  

(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media  

and technology skills) 

 ทักษะส�าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญมาก คือ 

 1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical  

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสือ่สาร 

และความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

 2) กลุม่ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย  

การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) 

 3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว 

และยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเร่ิมและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and  

self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ 

รบัผดิชอบและความสามารถผลติผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผูน้�าและรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม(leadership and social responsibility)

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด�าเนินการต้ังแต่ระบบการรับ 

นกัศกึษา การส่งเสรมิและพัฒนานกัศกึษา และผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนกับนกัศกึษา ภายใต้การด�าเนนิการดงักล่าว 

ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้

 ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การรับนักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข ้าศึกษาในหลักสูตรเป ็นป ัจจัยพ้ืนฐานของความส�าเร็จ  

แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดคุณสมบัติของ 

นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก�าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความ 

โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก�าหนดในหลักสูตร มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ 

คัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต  

ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส�าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร 

ก�าหนด

 ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 - การรับนักศึกษา

 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

ด�าเนินงานทั้งหมด ที่ท�าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด 
 ในการก�ากับ 
 ติดตามและ 
 ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมลู
 หลกัฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู ่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ด�าเนิน
งาน  

• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุง 

เห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุง
 เห็นชัดเจน
 เป็นรูปธรรม
• มีแนวทาง

ปฎิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง

 ประจักษ์ยืนยัน
 และกรรมการ
 ผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้

เหตุผล อธิบาย
การเป็นแนว 
ปฎิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม 

ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา 

การลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู ้ความสามารถใน 

รูปแบบต่างๆ ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีม ี

จิตส�านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค�าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี  

โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส�าเร็จการศึกษา 

ได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก�าหนด รวมท้ังการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้าง 

โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได ้

มาตรฐานสากล 

 ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 -  การควบคุมการดูแลการให้ค�าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี

 -  การควบคุมดูแลการให้ค�าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา

 -  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

ด�าเนินงานท้ังหมด ท่ีท�าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการ 

ประกอบอาชีพในอนาคต 
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด 

ในการก�ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง

• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู ่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุง
 เห็นชัดเจน
 เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุง
 เห็นชัดเจน
 เป็นรูปธรรม
• มีแนวทาง

ปฎิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง

 ประจักษ์ยืนยัน
 และกรรมการ
 ผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้

เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนว
ปฎิบัติที่ดีได้

 ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ผลการประกันคุณภาพควรท�าให้นกัศึกษามคีวามพร้อมทางการเรยีน มอีตัราการคงอยู่ของนกัศกึษา

ในหลกัสตูรสงู อตัราการส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรสงู นักศกึษามคีวามพึงพอใจต่อหลกัสตูร และผลการ

จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 ในการรายงานการด�าเนนิงานตามตัวบ่งชีน้ี้ ให้อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนนิงานใน

ประเด็นต่อไปนี้

 - การคงอยู่  

 - การส�าเร็จการศึกษา 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีการรายงาน
 ผลการ 

ด�าเนินงาน

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนิน
 งานในบาง 

เรื่อง

• มีการรายงาน
 การด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มผล
 การด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นในบาง
 เรื่อง

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้ม
 การด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นใน
 ทุกเรื่อง

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้ม
 การด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นใน
 ทุกเรื่อง
• มีผลการด�าเนิน
 งานที่โดดเด่น
 เทียบเคียงกับ
 หลักสูตรนั้นใน
 สถาบันกลุ่ม

เดียวกัน โดยมี
หลักฐาน

 เชิงประจักษ์
ยืนยัน และ
กรรมการ

 ผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้

เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการ
ด�าเนินงานที่

 โดดเด่นอย่าง
 แท้จริง

_16-1272(001-174).indd   66 2/17/60 BE   5:19 PM



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   67 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส�าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เก่ียวข้องต้องมีการออกแบบระบบ 

ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ 

สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรัก 

ในองค์กรและการปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก�าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรม 

การด�าเนินงาน ตลอดจนการก�ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพ 

อาจารย์ เป็นการด�าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการ 

เพ่ิมย่ิงขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก�าลังอาจารย์มีจ�านวน 

เหมาะสมกับจ�านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร มีจ�านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขา 

วิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา  

ต�าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มด�าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย ์

และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้

 ตัวบ่งชี้ที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย์

 ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก�าหนดเกณฑ ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก 

การคัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสม โปร่งใส นอกจากน้ีต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก�าหนด 

นโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตรท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนา 

อาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด�าเนินงาน ตลอดจน 

การก�ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  

 ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

 -  ระบบการบริหารอาจารย์

 -  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

ด�าเนินงานท้ังหมด ท่ีท�าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ 

ต�าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ 

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร

_16-1272(001-174).indd   68 2/17/60 BE   5:19 PM



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   69 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด 

ในการก�ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง

• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู่ 

การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• ไม่มีการ 

ปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�า 

ระบบกลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุง
 เห็นชัดเจน
 เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุง
 เห็นชัดเจน
 เป็นรูปธรรม
• มีแนวทาง

ปฎิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง

 ประจักษ์ยืนยัน
 และกรรมการ
 ผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้

เหตุผล อธิบาย
การเป็น แนว
ปฎิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน�าเข้า  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท�าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ 

เพียงพอ โดยท�าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ท่ี 

เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต�าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการ 

ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย

 -  ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

 -  ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

 -  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

 -  จ�านวนบทความของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  

  และ Scopus ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู ้ความ 

สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส�าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย 

เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ 

ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนที ่

เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ

เกณฑ์การประเมิน   

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  

0 – 5

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด

 ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาโท

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด

 ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด

 ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ =

หมายเหตุ 

 คณุวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดบัคณุวุฒท่ีิได้รับหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา 

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการศึกษา 

ภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บางสาขา 

วิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้ 

อาจารย์ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง เพ่ือน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่ง 

ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน   

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาโท

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

x 100
จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้งหมด

x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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 หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100

สูตรการค�านวณ 

1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส�าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�าได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือ 

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานที่มีคุณค่า   

สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน 

ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน 

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�าแหน่งทาง 

วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ  ต�าราหรือหนังสือที่ใช้ใน 

การขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงาน 

สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ก�าหนด 

 ให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาโท

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ก�าหนด 

 ให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

x 100
จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้งหมด

x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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 หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ก�าหนด 

 ให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  

 ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้  = 

x 100
ผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้งหมด

x 5ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มที่ 2

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู ่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็น 
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต ่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี 
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่งทาง 

 วิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่งทาง 

 วิชาการแล้ว
- ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

 ต�าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น�ามาขอรับการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น�าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ 

อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมอีงค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

จ�านวนบทความของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ  

Scopus ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตร 

ที่ส�าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส�าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ   

 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ 

ในการท�าวิจยั มผีลงานทีไ่ด้รบัการตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตใินฐานข้อมลู TCI และ Scopus  

และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน�าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนา 

งานวิจัยใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน  จ�านวนบทความของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ได้รับการ 

อ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�าหลักสูตรเป็นผู ้ท่ีมีผลงานและได้รับการยอมรับในวง 

วิชาการนั้นๆ

 การค�านวณตัวบ่งชี้น้ี ให้เปรียบเทียบจ�านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หน่ึงครั้งขึ้นไป  

รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  

หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน�าเสนอในรูปสัดส่วน ท้ังนี้ พิจารณา 

ผลการด�าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 อัตราส่วน จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ก�าหนดให ้

 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
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 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 อัตราส่วน จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ก�าหนดให ้

 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 อัตราส่วน จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ก�าหนดให ้

 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ

1. อัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร =    

2. แปลงค่าที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5

คะแนนที่ได้ =

 

 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

 ถ้าอาจารย์ประจ�าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหน่ึงในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีมีจ�านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article  

ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด�าเนินการประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้

 - จ�านวนบทความทีต่พิีมพ์ของอาจารย์ ทัง้ 5 คนในฐานข้อมลู Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014  

  เท่ากับ 15 บทความ และจ�านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

 - ในจ�านวนนี้มีบทความ 8 บทความ ในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง  

  และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง

จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง

จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

x 5
 อััตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

อัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ดังนั้น อัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  =

น�ามาค�านวณคะแนน  =        x 5 = 4.0  คะแนน

  จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง  8+2 10

          จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้งหมด    5  5

2.0

2.5 

= = 2.0=
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งช ี้ ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน�าไปสู่การมีอัตราก�าลังอาจารย์ที่มีจ�านวนเหมาะสมกับจ�านวน 

นักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร 

หลักสูตร

 ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน

ในประเด็นต่อไปนี้

 - การคงอยู่ของอาจารย์  

 - ความพึงพอใจของอาจารย์

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีการ
 รายงานผลการ
 ด�าเนินงาน

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนิน
 งานในบาง
 เรื่อง

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มผล
 การด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นในบาง
 เรื่อง

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มผล
 การด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นใน
 ทุกเรื่อง

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มผล
 การด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นใน 

ทุกเรื่อง
• มีผลการด�าเนิน
 งานที่โดดเด่น
 เทียบเคียงกับ
 หลักสูตรนั้นใน
 สถาบันกลุ่ม

เดียวกัน โดยมี
หลักฐาน 
เชิงประจักษ์
ยืนยัน และ
กรรมการ

 ผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้

เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการ
ด�าเนินงานที่

 โดดเด่นอย่าง
 แท้จริง
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการ    

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก�ากับการบริหาร 

จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรม ี

บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส�าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบ 

ผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด�าเนินการ 

หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให ้

ความส�าคัญกับการก�าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส�าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้

 ตัวบ่งชี้ที่  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน

 ตวับ่งชีท่ี้   5.4 ผลการด�าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   แห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 แม้ทุกหลกัสตูรทีส่ถาบนัการศึกษาเปิดให้บรกิารต้องผ่านการรบัทราบจากส�านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา และมกีารปรบัปรงุทกุ 5 ปี แต่ผูร้บัผดิชอบหลักสตูรต้องมกีารออกแบบหลักสูตร ควบคมุก�ากับ

การจดัท�ารายวิชาต่างๆ ให้มเีนือ้หาทีทั่นสมยั ก้าวทนัความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลา มี

การบรหิารจดัการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทัง้วิชาบงัคบัและวิชาเลอืกทีเ่น้นนักศกึษาเป็นส�าคัญ โดยสนองความ

ต้องการของนกัศกึษา และตลาดแรงงาน ส�าหรบัหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้าน

การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด�าเนินงานทัง้หมด ท่ีท�าให้หลกัสตูรมีความทนัสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 

ความต้องการของประเทศ 

_16-1272(001-174).indd   80 2/17/60 BE   5:19 PM



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   81 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด 

ในการก�ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง

• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู่ 

การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ 

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม
• มีแนวทาง

ปฎิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง

 ประจักษ์ยืนยัน
 และกรรมการ
 ผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้

เหตุผล อธิบาย
การเป็นแนว 
ปฎิบัติที่ดีได้

 ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 หลักสูตรต้องให้ความส�าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค�านึงถึงความรู้ความ 

สามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอน 

ในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง   

ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส�าคัญกับการก�าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก�าหนด 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และ 

ลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค�าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการ 

พัฒนาหัวข้อจนถึงการท�าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

จนส�าเร็จการศึกษา

 กระบวนการเรียนการสอนส�าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้

ตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีก�าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม  

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษา 

ต่างประเทศ ทักษะการท�างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการ 

ดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท�าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

และในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  

ส�าหรบัหลกัสตูรระดับบณัฑิตศึกษา  เทคนคิการสอนจะเน้นการวิจยัเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

เป็นต้น

 ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 

ในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 -  การก�าหนดผู้สอน

 -  การก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัด 

  การเรียนการสอน

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ 

  วิชาการทางสังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 -  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ 

     สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์

 -  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีม ี

     ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์

 -  การช่วยเหลือ ก�ากับ ติดตามในการท�าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ 

     ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

ด�าเนินงานทั้งหมด ท่ีท�าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด 
 ในการก�ากับ 
 ติดตามและ 
 ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู ่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู่ 
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบ 

กลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�า 

ระบบกลไกไปสู่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม
• มแีนวทางปฎิบตัิ

ที่ดีโดยม ี
หลักฐาน 
เชิงประจักษ์

 ยืนยันและ
 กรรมการผู้ตรวจ
 ประเมินสามารถ
 ให้เหตผุลอธิบาย 

การเป็นแนว
ปฎิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล 

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู ้

ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีท�าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และ 

มีการน�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as  

learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูล 

เก่ียวกับสัมฤทธิผล การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมิน 

เพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส�าคัญกับการ 

ก�าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อน 

ผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก�ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการ 

ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่ง 

ความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ท่ีท�าให้นักศึกษาสามารถแก้ไข 

จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของ 

นักศึกษา ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส�าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์  

การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย

 ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 -  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 -  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 -  การก�ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6  

  และ มคอ.7)

 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ 

ด�าเนินงานท้ังหมดท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูล 

ที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

_16-1272(001-174).indd   84 2/17/60 BE   5:19 PM



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   85 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด 

ในการก�ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง

• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู่ 

การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ 

กลไกไปสู่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม
• มีแนวทาง 

ปฎิบัติที่ดี
 โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์
ยืนยัน และ
กรรมการ

 ผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้

เหตุผล อธิบาย
การเป็น แนว
ปฎิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด�าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ผลการด�าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด�าเนินงาน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ 

หลักสูตรด�าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ�าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงาน 

ประจ�าปีในแบบรายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน

 มีการด�าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน 

เท่ากับ 0

 มีการด�าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ  

3.50

 มีการด�าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า 

คะแนนเท่ากับ 4.00

 มีการด�าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า 

คะแนนเท่ากับ 4.50

 มีการด�าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า 

คะแนนเท่ากับ 4.75

 มีการด�าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน 

เท่ากับ 5
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ในการด�าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  

ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท�าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน  

ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมท้ังการบ�ารุงรักษาที่ส่งเสริม 

สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี 

ก�าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความ 

พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

 องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก

 ตัวบ่งชี้  6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ  

เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ  

ต�ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ส่ิงสนับสนุนเหล่าน้ี 

ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

 ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 

อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 -  ระบบการด�าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมส่ีวนร่วมของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรเพ่ือ

ให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 -  จ�านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 

การด�าเนินงานทัง้หมดที่สะท้อนการจดัเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ�าเป็นต่อการเรียนการสอน  

และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด 

ในการก�ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง

• ไม่มีข้อมูล
 หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู่ 

การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไกไปสู่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�า 

ระบบกลไกไปสู่ 
การปฎิบัติ/

 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�า 

ระบบกลไกไปสู่
 การปฎิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม
• มีแนวทาง

ปฎิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง

 ประจักษ์ยืนยัน
 และกรรมการ
 ผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้

เหตุผล อธิบาย
การเป็น แนว
ปฎิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ

บทที ่5
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บทที่ 5

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

 ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีด�าเนินการ 

ในระดับคณะ จ�านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา

1.  การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยรวม

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก 
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

1.2  อาจารย์ประจ�าคณะทีม่คีณุวฒุปิรญิญา
เอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะ
ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

1.4  จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า
และนักวิจัย

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

3. การบริการวิชาการ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะ
    และวัฒนธรรม

4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5. การบริหารจัดการ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2  ระบบก�ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

_16-1272(001-174).indd   93 2/17/60 BE   5:19 PM



94   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

 พันธกิจที่ส�าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีก�าหนด การเรียนการสอน 

ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง 

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก�าหนดปัจจัยน�าเข้าที่ 

ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  

มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบ่งชี้ จ�านวน  6 ตัวบ่งชี้ คือ

     ตัวบ่งชี้ที่  1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

     ตัวบ่งชี้ที่  1.2   อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

     ตัวบ่งชี้ที่  1.3   อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

     ตัวบ่งชี้ที่  1.4   จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

     ตัวบ่งชี้ที่  1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

     ตัวบ่งชี้ที่  1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ผลการด�าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่ 

คณะรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

สูตรการค�านวณ 

คะแนนที่ได้ = 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 

อุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน�าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค�านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงาน 

ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
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ตัววบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน�าเข้า  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความ  

สามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส�าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันคณะจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับ 

คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือ 

จุดเน้นของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 

0 – 5

 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  

 ร้อยละ 40 ขึ้นไป

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  

 ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้  =

x 100
จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะทั้งหมด

x  5
ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ :

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ 

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการ 

ศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บาง 

สาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 2.  การนบัจ�านวนอาจารย์ประจ�า ให้นบัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ 

ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�าท่ีระบุในค�าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ�านวน 

อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้ 

อาจารย์ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง เพ่ือน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่ง 

ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 

0 – 5

 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

 ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 

 ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

x 100จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 

จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะทั้งหมด

x 5
      ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า

ชนิดของตัวบ่งช ี้ ปัจจัยน�าเข้า

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งส�าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา 

ต่ออาจารย์ ท่ีจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมี 

ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก�าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต 

บัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าท่ีปฏิบัติงานจริง 

ไม่เกินจ�านวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน

 ในกรณีท่ีจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด 

เป็นคะแนน 5

 ในกรณีที่จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค�านวณหาค่า 

ความแตกต่างระหว่างจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน�าค่าความ 

แตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 

 ค่าความแตกต่างของจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต ่

ร้อยละ 20 ก�าหนดเป็นคะแนน 0

 ค่าความแตกต่างของจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต ่

ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น�ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของ 

หลักสูตรนั้นๆ

สูตรการค�านวณจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

 1.ค�านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง 

จ�านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจ�านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการ 

ศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก�าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตร 

การค�านวณ ดังนี้

     SCH = ∑nici
 

     เมื่อ ni = จ�านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

        ci  = จ�านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

 2.ค�านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค�านวณดังนี้

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี

จ�านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
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 การปรบัจ�านวนในระหว่างปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาให้มกีารปรบัค่าจ�านวนนักศกึษาเตม็เวลา

เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน�ามารวมค�านวณหาสัดส่วนจ�านวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�า

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ  
    สังคมศาสตร์

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับ 
   บัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ
   บัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES 
   ระดับบัณฑิตศึกษา)

สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าแยกตามกลุ่มสาขา

กลุ่มสาขา
สัดส่วนจ�านวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�า

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - แพทยศาสตร ์
 - พยาบาลศาสตร์

8:1
4:1
6:1

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1

5. เกษตร ป่าไม้ และประมง 20:1

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว  
 เศรษฐศาสตร์

25:1

7. นิติศาสตร์ 50:1

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1

_16-1272(001-174).indd   100 2/17/60 BE   5:19 PM



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   101 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

สูตรการค�านวณ

1)  ค�านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน�ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร

2)  น�าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค�านวณคะแนนดังนี้

 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน

 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน

 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น�ามาคิดคะแนนดังนี้

คะแนนที่ได้  =   5 -  (ค่าร้อยละที่ค�านวณได้จาก 2.3)

         4 

ตัวอย่างการค�านวณ

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                   x 100    = ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                    x 100   = ร้อยละ 28  ได้คะแนน 0 คะแนน

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                    x 100   = ร้อยละ 12

คะแนน     =  5 –  
(12)

  =   5 – 3   =  2 คะแนน

                
4

  

   

   

X 100
 สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าที่เป็นจริง - สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน

24 - 25
25 

32 - 25
25

28 - 25
25
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

เพ่ือการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ต้ังแต่การให้ค�าปรึกษา ท้ังด้าน 

วิชาการและการใช้ชวิีต จดับรกิารข้อมลูหน่วยงานทีใ่ห้บรกิาร เช่น ทนุกู้ยืมการศกึษา แหล่งทุนการศกึษาต่อ  

การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท�างานเมื่อ 

ส�าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ�าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส�าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

อย่างแท้จริง

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. จัดบริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 

   และนอกเวลาแก่นักศึกษา

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต�่ากว่า 3.51 จาก 

   คะแนนเต็ม 5

 5. น�าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให ้

   ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม 
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีด�าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที ่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย 
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กร 
วิชาชีพได้ก�าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน�าหลัก PDSA / PDCA  
(Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน

เกณฑ์มาตรฐาน
 1. จัดท�าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
   ในการจัดท�าแผนและการจัดกิจกรรม
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด�าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
   มาตรฐานผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน  
     ประกอบด้วย 
      (1) คุณธรรม จริยธรรม 
      (2)  ความรู้ 
      (3)  ทักษะทางปัญญา 
      (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมท่ีด�าเนินการ มีการประเมินผลความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ 
   น�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานครั้งต่อไป
 5. ประเมินความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 6. น�าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและ 

ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส�าเร็จและเกิดประโยชน์จ�าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ  

3 ประการ คอื 1) สถาบนัต้องมแีผนการวิจยั มรีะบบและกลไก ตลอดจนมกีารสนับสนนุทรพัยากรให้สามารถ 

ด�าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการ 

จัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง 

ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งชี้    จ�านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ

    ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

    ตัวบ่งชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

    ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง 

การด�าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที ่

ก�าหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน 

ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นซึ่งรวมถึง 

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ 

ก�าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 

   หรืองานสร้างสรรค์

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                              

   - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือ 

    ศูนย์ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

   - สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน 

    สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 

    แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  

    (visiting professor)

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 

   วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก�าลังใจตลอดจนยกย่อง 

   อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน�าไปใช ้

   ประโยชน์และด�าเนินการตามระบบที่ก�าหนด

_16-1272(001-174).indd   105 2/17/60 BE   5:19 PM



106   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยน�าเข้า

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน 

และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท�าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม 

สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น 

ตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน

 โดยการแปลงจ�านวนเงินต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยประจ�าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ�าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้ 

   เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้ 

   เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้ 

   เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม  ค1 และ ง  จ�าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้ 

   เป็นคะแนนเต็ม 5  =  220,000 บาทขึ้นไปต่อคน

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้ 

   เป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทขึ้นไปต่อคน

   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�าหนดให้ 

   เป็นคะแนนเต็ม 5  =  100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณจ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ�านวน 

 อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =    

2. แปลงจ�านวนเงินที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้  = 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ

หมายเหตุ 

 1. จ�านวนอาจารย์และนกัวิจยัให้นบัตามปีการศกึษา และนบัเฉพาะท่ีปฏิบตังิานจรงิไม่นบัรวมผูล้า 

   ศึกษาต่อ

 2. ให้นับจ�านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 

   นั้นๆ ไม่ใช่จ�านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง

 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 

   หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ี 

   ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ

 4. การนับจ�านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน 

   สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ�าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ี 

   บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด�าเนินการ

จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

x 5
จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส�าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยได ้

สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็น 

ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของ 

ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน 

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงาน 

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�าแหน่ง 

ทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ ต�าราหรือหนังสือ 

ที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี 

วิธีการคิด ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและ 

นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้

 1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ร ้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยท่ี 

   ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   ร ้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยท่ี 

   ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

   ร ้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยท่ี 

   ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ร ้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยท่ี 

   ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   ร ้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยท่ี 

   ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ร ้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยท่ี 

   ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�า้หนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ�าและนกัวิจยัตามสตูร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้  =

x 100
ผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

จ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยทั้งหมด

x 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  
 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
นานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็น 
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วันที ่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช ้สังคมที่ ได ้รับการประเมินผ ่านเกณฑ์การขอต�าแหน ่ง 

ทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได ้ รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่ง 

ทางวิชาการแล้ว
- ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

ต�าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น�ามาขอรับการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น�าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ 

อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี 

ความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ 

เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และ 

สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน ์

ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา 

วิชาการ ท�างานวิจัยเพื่อตอบค�าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการ 

ท�าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ ์

ของอาจารย์อันจะน�ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียน 

การสอนและการวิจัย พัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น 

แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย

ตัวบ่งชี้    จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

    ตัวบ่งชี้ที่  3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค�านึงถึง 

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน�ามาจัดท�าแผน 

บริการวิชาการประจ�าปีทั้งการบริการวิชาการท่ีท�าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท�าเพ่ือ 

สร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส�าเร็จของการบริการวิชาการ และน�ามาจัดท�าเป็นแผน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน�ามาใช้ประโยชน์จนเกิด 

ผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. จัดท�าแผนการบริการวิชาการประจ�าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก�าหนด 

   ตัวบ่งชี้วัดความส�าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ 

   ประจ�าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท�าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ 

   วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า

 4. ประเมินความส�าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ 

   น�าเสนอกรรมการประจ�าคณะ เพื่อพิจารณา

 5. น�าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 การท�านุบ�ารงุศลิปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�าคญัประการหน่ึงของสถาบนัอดุมศกึษา  ดงัน้ัน  

สถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องมรีะบบและกลไกการด�าเนนิงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและคณุภาพ  

โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการ 

เข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา  

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู ้

ที่ดีขึ้น 

ตัวบ่งชี้    จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

    ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งช ี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท�านุบ�ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของ 

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 2. จัดท�าแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก�าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส�าเร็จตาม 

   วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน

 3. ก�ากับติดตามให้มีการด�าเนินงานตามแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 4. ประเมินความส�าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท�านุบ�ารุง 

   ศิลปะและวัฒนธรรม

 5. น�าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

 7. ก�าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6-7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่ 

ในการก�ากับดูแลการท�างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน 

ต่างๆ ให้มคีณุภาพ เช่น ทรพัยากรบคุคล ระบบฐานข้อมลู การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

(Good Governance)

ตัวบ่งชี้   จ�านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ

   ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

        และเอกลักษณ์ของคณะ

   ตัวบ่งชี้ที่  5.2   ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม สถาบัน 

     และเอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

และการท�านบุ�ารงุศลิปะและวัฒนธรรม ในการด�าเนินพันธกิจหลกั สถาบนัอดุมศกึษาจ�าเป็นต้องด�าเนนิงาน 

ผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานของคณะให้ 

สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเส่ียงและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที ่

ก�าหนดไว้

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ 

   สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ 

   ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ�าปีตามกรอบ 

   เวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู ้บริหารระดับ 

   สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2. ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  

   สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง 

   ต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ 

   ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

 3. ด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก 

   ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจของ 

   คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบายการด�าเนินงาน 

   อย่างชัดเจน

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ 

   แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ 

   ด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน�ามาปรับใช ้

   ในการปฏิบัติงานจริง

 6. การก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย 

   วิชาการและสายสนับสนุน
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 7. ด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ 

   สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด�าเนินงานด้านการประกัน 

   คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  

   การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5-6 ข้อ

มีการด�าเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

อธิบายตัวบ่งชี้

 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก�ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด�าเนินการ 

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ 

เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให ้

สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับติดตาม การด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา 

อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. มีระบบและกลไกในการก�ากับการด�าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป ็นไปตาม 

   องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร

 2. มีคณะกรรมการก�ากับ ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก�าหนดในข้อ 1 และ 

   รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ�าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเ พ่ือสนับสนุนการด� า เ นินงานของหลักสูตรให ้ เ กิดผลตาม 

   องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก�าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 

   ให้กรรมการประจ�าคณะเพื่อพิจารณา 

 5. น�าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ�าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี 

   คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก�ากับมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน

บทที ่6
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บทที่ 6

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ระดับสถาบัน  ประกอบด้วย ผลการด�าเนนิงานระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และเพ่ิมเตมิตัวบ่งชีท้ีด่�าเนนิการ 

 ในระดับสถาบัน จ�านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพสถาบัน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา

1.  การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ 
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒ ิ
ปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบัน 
ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงนิสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า
และนักวิจัย

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะ
    และวัฒนธรรม

4.1 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5. การบริหารจัดการ 5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณ์ของสถาบนั

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2  ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ

5.3  ระบบก�ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต

 พันธกิจที่ส�าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีก�าหนด การเรียนการสอน

ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว 

จึงเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก�าหนดปัจจัยน�าเข้าท่ีได้ 

มาตรฐานตามที่ก�าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร   

มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งชี้   จ�านวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ

   ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

   ตัวบ่งชี้ที่  1.2 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

   ตัวบ่งชี้ที่  1.3  อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

   ตัวบ่งชี้ที่  1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

   ตัวบ่งชี้ที่  1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ผลการด�าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน 

หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

สูตรการค�านวณ 

คะแนนที่ได้ = 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 

อุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน�าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค�านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงาน 

ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน�าเข้า  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความ 

สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส�าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย 

เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย ์

ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ 

หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน  

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบนัทีม่คุีณวุฒปิริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

 1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด

   ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

 2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด

   ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้  =

x 100
จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันทั้งหมด

x  5
ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ :

 1. คณุวุฒิปรญิญาเอกพิจารณาจากระดบัคณุวุฒทิีไ่ด้รบัหรอืเทียบเท่าตามหลกัเกณฑ์การพิจารณา 

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาภายใน 

รอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 

มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 2. การนบัจ�านวนอาจารย์ประจ�า ให้นบัตามปีการศกึษาและนบัทัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาต่อ  

ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�าท่ีระบุในค�าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ�านวน 

อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน�าเข้า  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้ 

อาจารย์ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง 

ต่อเนื่อง เพ่ือน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่ง 

ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 

 1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

   และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

   และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค�านวณ

1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้  =

x 100
จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 

จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันทั้งหมด

x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค�าปรึกษา 

ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุน 

การศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือ 

การท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จ�าเป็นแก่นักศึกษา 

และศิษย์เก่า

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. จัดบริการให้ค�าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 

   และนอกเวลาแก่นักศึกษา

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต�่ากว่า 3.51  

   จากคะแนนเต็ม 5

 5. น�าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

   การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งช ี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน  

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด�าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  

เป็นกิจกรรมที่ผู ้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม 

จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. จัดท�าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

   ในการจัดท�าแผนและการจัดกิจกรรม

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด�าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก�าหนดโดยสถาบัน

   -  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ

   -  กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

   -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

   -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีด�าเนินการ มีการประเมินผลความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ 

   น�าผลการประเมินมาปรับปรุงการด�าเนินงานครั้งต่อไป

 5. ประเมินความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

 6. น�าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อม 

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส�าเร็จและเกิดประโยชน์จ�าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ  

3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร 

ให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย 

กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์  

สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

ตัวบ่งชี้   จ�านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ

   ตัวบ่งชี้ที่  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

   ตัวบ่งชี้ที่  2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

   ตัวบ่งชี้ที่  2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งช ี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง 

การด�าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที ่

ก�าหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน 

ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นซึ่งรวมถึง 

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ 

ก�าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 

   และงานสร้างสรรค์

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

   - ห้องปฏิบติัการวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์ หรอืหน่วยวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ หรอืศนูย์เครือ่งมอื  

    หรือศูนย์ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

   - สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น  

    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 

    แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  

    (visiting professor)

 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 

   วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

   หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก�าลังใจตลอดจนยกย่อง 

   อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน�าไปใช ้

   ประโยชน์และด�าเนินการตามระบบที่ก�าหนด
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เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยน�าเข้า

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน 

และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท�าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม 

สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี ้

ที่ส�าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน

 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ  

งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการค�านวณ

คะแนนที่ได้  = ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย

จ�านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งช ี้ ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งช ี้

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส�าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยได ้

สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็น 

ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของ 

ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง 

จากการประชมุวิชาการระดบัชาต ิหรอื ระดบันานาชาต ิ ตพิีมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI  

หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ 

พิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจด 

อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ 

แล้ว ผลงานท่ีท�าร่วมกับอุตสาหกรรมท่ีผ่านการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต�าราหรือหนังสือท่ีใช ้

ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยม ี

วิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน

 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจ�าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการค�านวณ  

คะแนนที่ได้  =
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย

จ�านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบัน 

มีความเชี่ยวชาญการให้บรกิารทางวชิาการอาจให้เปล่าโดยไมค่ดิค่าใชจ้า่ยหรอือาจคดิค่าใชจ่้ายตามความ 

เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  และ 

สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน ์

ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนา 

วิชาการ ท�างานวิจัยเพื่อตอบค�าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการ 

ท�าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ ์

ของอาจารย์อันจะน�ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียน 

การสอนและการวิจัย พัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น 

แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

ตัวบ่งชี้   จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

   ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค�านึงถึง 

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน�ามาจัดท�า 

แผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการที่ท�าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดท�าเพ่ือ 

สร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส�าเร็จของการบริการวิชาการ และน�ามาจัดท�า 

เป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. ก�าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ 

   ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

 2. จัดท�าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก�าหนดในข้อ 1

 3. ชมุชนหรอืองค์การเป้าหมายได้รบัการพัฒนาและมคีวามเข้มแข็งทีมี่หลักฐานทีป่รากฏชดัเจน

 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด�าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ 

   องค์การเป้าหมาย

 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม 

   ข้อ 2 โดยมีจ�านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน  

   ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น  

สถาบันอุดมศกึษาจงึต้องมรีะบบและกลไกการด�าเนนิงานด้านน้ีให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและคณุภาพ  

โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการ 

เข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา  

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น

 

ตัวบ่งชี้   จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

   ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท�านุบ�ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของ 

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 2. จัดท�าแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก�าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส�าเร็จตาม 

   วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน

 3. ก�ากับติดตามให้มีการด�าเนินงานตามแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 4. ประเมินความส�าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท�านุ 

   บ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 5. น�าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 6. เ ผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

 7. ก�าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6-7 ข้อ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

 สถาบนัอดุมศกึษาต้องให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการ โดยมสีภามหาวทิยาลยัท�าหน้าท่ีในการ 

ก�ากับดูแลการท�างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้ม ี

คณุภาพ เช่น ทรพัยากรบคุคล ระบบฐานข้อมลู การบรหิารความเสีย่ง การบรหิารการเปลีย่นแปลง การบรหิาร 

ทรพัยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสมัฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตัวบ่งชี้   จ�านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ

   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

      และเอกลักษณ์ของสถาบัน

   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

   ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพือ่การก�ากับตดิตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุม่สถาบนั  

     และเอกลักษณ์ของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด�าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าแผน 

เพ่ือก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน 

ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเส่ียงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ 

สนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่ 

   แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ�าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตาม 

   ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 2. การก�ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที ่

   ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

   อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ 

   บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

 3. ด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก 

   ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจของ 

   สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด�าเนินงาน 

   อย่างชัดเจน

 5. การก�ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด�าเนินการจัดการความรู ้

   ตามระบบ

 6. การก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย 

   วิชาการและสายสนับสนุน

 7. การก�ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด�าเนินงานด้านการ 

   ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก�าหนด ประกอบด้วย การควบคุม 

   คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5-6 ข้อ

มีการด�าเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 ผลการด�าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก�ากับ ติดตามและ 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ังมีผลการ 

ด�าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด

เกณฑ์การประเมิน

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

คะแนนที่ได้ =

หมายเหตุ :  คณะที่ได้ด�าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน�าคะแนนผลการประเมินของ 

คณะนั้นมาค�านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

จ�านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้

 สถาบันมีหน้าท่ีก�ากับการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี 

การด�าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  

การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ 

ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนด  

สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน

 1. มีระบบและกลไกในการก�ากับติดตามการด�าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้ 

   เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 2. มีคณะกรรมการก�ากับติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก�าหนดในข้อ 1 และ 

   รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม 

   องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 4. น�าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ 

   สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 5. น�าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด�าเนินงาน 

   ของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก�ากับมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ
6 ข้อ
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แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

บทที ่7
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บทที่ 7

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให ้

เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องใน 

ระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต�่าท่ีประเทศก�าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ 

เอกลักษณ์ของสถาบัน

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ 

ประเมินผล เพ่ือน�าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ 

การศกึษาภายในดงักล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลมุระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยสถาบนั 

ต้องควบคุมให้มีการด�าเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีก�าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ  

โดยที่มีกลไกการด�าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เก่ียวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

ดังกล่าว เพ่ือน�าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด�าเนินการ 

ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ต่อสาธารณชน

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษาจัดท�าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 

และมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ 

ได้ก�าหนดให้รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร (IQA ระดบัหลกัสตูร) และรายงาน 

ผลการด�าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ�้าซ้อนของการจัดท�า 

รายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการ 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท�าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

_16-1272(001-174).indd   147 2/17/60 BE   5:19 PM



148   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้

 1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่

   องค์ประกอบที่ 1  การก�ากับมาตรฐาน

   องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต

   องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา

   องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

   องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

   องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

   องค์ประกอบท่ี 1 การก�ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

มี 1 ตัวบ่งชี้ จ�านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง 

ถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด�าเนินงาน 

ผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร 

ในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้

 

 

 

 

ประเมินองคประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

ผานองคประกอบที่ 1 ไมผานองคประกอบที่ 1

ผลการประเมิน

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ยของ

ตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6
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     คะแนนรวมเฉลี่ย    =  

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร  = 0  หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01 – 5.00 หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

        ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

คะแนน ระดับคุณภาพ

0.01-2.00 น้อย

2.01-3.00 ปานกลาง

3.01-4.00 ดี

4.01-5.00 ดีมาก

 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 (การก�ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน  

ต้องประเมนิตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบท่ี 2 ถึงองค์ประกอบท่ี 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดบัการพัฒนาของหลกัสตูร 

ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ  

โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง  

องค์ประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดัง 

ตารางต่อไปนี้

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้

13
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค์
ประกอบ

ที่

คะแนน
ผ่าน

จ�านวน
ตัวบ่งชี้

I P O
คะแนน
เฉลี่ย

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

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

2

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

2 - -
2.1,
2.2

3 3
3.1,
3.2,
3.3

- -

4 3
4.1,
4.2,
4.3,

- -

5 4 5.1
5.2
5.3
5.4

-

6 1 - 6.1 -

รวม 13 7 4 2

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6

จุดเด่น

1.

2.

จุดที่ควรพัฒนา

1.

2.
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 2. ระดับคณะ 
   การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด�าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง 
ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห ์
แยกเป็นปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู ้บริหารคณะได้น�าไปใช้เป็นข้อมูลใน 
การปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ

องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ I P O
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด�าเนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน
1.51-2.50 การด�าเนินการต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด�าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

1 6 1.2,
1.3,
1.4,

1.5,
1.6

1.1

2 3 2.2 2.1 2.3

3 1 - 3.1 -

4 1 - 4.1 -

5 2 - 5.1,
5.2

-

รวม 13 4 7 2

ผลการประเมิน

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

  คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5

จุดเด่น

1.

2.

จุดที่ควรพัฒนา

1.

2.
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 3. ระดับสถาบัน
   การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด�าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ  
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉล่ียในแต่ละพันธกิจ นอกจากน้ันมีการ 
วิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน�าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น�าไปใช้เป็นข้อมูล 

ในการปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต่อไปนี้

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน

องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ I P O
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด�าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การด�าเนินการต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด�าเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด�าเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด�าเนินงานระดับดีมาก

1 5 1.2,
1.3

1.4,
1.5

1.1

2 3 2.2 2.1 2.3

3 1 - 3.1 -

4 1 - 4.1 -

5 3 - 5.1
5.3

5.2

รวม 13 3 7 3

ผลการประเมิน

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ

 สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย  
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1- องค์ประกอบที่ 5

จุดเด่น

1.

2.

จุดที่ควรพัฒนา

1.

2.
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การรับนักศึกษา

1 การก�าหนดเป้าหมายจ�านวนรับนักศึกษาค�านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพ 
ความพร้อมของอาจารย์ประจ�าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน  
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีก�าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)

3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ 
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส�าเร็จการศึกษาตาม 
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ท่ีจ�าเป็นต่อการเรียน 
ในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า 
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนา 
จนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส�าเร็จการศึกษา

6 การก�าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัต ิ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  
และคุณสมบัติพื้นฐานที่น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2

การควบคุมดูแลการให้ค�าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการควบคุมก�ากับให้จ�านวนนักศึกษาต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)

3 การแนะน�าการลงทะเบียนเรียนโดยค�านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา

4 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ 
การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน  ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ 
ด้านอื่นๆ

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่า มีความเส่ียงที่จะ 
ออกกลางคัน หรือส�าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

8 บัณฑิตศึกษา การก�าหนดเวลาให้ค�าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค�าปรึกษา 
การท�าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุม 
ทุกประเภทกิจกรรม

10 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู ้ความสามารถในการจัดกิจกรรม 
ที่สนองความต้องการของนักศึกษา

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับ 
ความเป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ

13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT  
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills

14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน

15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ�ากัด

16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับ 
การพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมา 
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร

2 อัตราการส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ  
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบการรับอาจารย์ใหม่

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนา 
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ 
ส่งเสริมการท�างานตามความช�านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต�าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ�านวน 
ที่ไม่ต�่ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก�าหนดโดย สกอ.

ระบบการบริหารอาจารย์

4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต�าแหน่งทาง 
วิชาการตามเป้าหมายที่ก�าหนด

5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน 
อัตราก�าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย ์
ประจ�าหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ�าคณะ)

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก�าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ท่ีมีศักยภาพให้ 
คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  
แผนอัตราก�าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ�ารงรักษา แผนการหาต�าแหน่งทดแทน 
กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก�าหนด สถาบัน 
ต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ�ากัดอย่างเป็นระบบ

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมี 
อาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเส่ียง ด้านจรรยาบรรณ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา

9 การก�าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรอย่างชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
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ระบบการบริหารอาจารย์

11 ระบบการก�าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน

14 ระบบการยกย่องและธ�ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพ 
ที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต

17 การควบคุม ก�ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร

19 การส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�านวนอาจารย์ที่มีการท�าวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)

20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน�าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน 
ของอาจารย์

21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย ์
ในสาขา/หลักสูตร

22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส�าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติท่ีสูงกว่าก�าลัง 
คนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้าน 
การวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

3 จ�านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

1 หลักสูตรมีการก�าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้  
ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้ 
นักศึกษาได้เรียน

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

4 ค�าอธบิายรายวชิามีเนือ้หาทีเ่หมาะสมกบัชื่อวชิา จ�านวนหน่วยกติ และมีเนือ้หาทีค่รบคลุมกว้างขวาง 
ครบถ้วน ในสิง่ทีค่วรเรยีน มคีวามลกึในวิชาเอกหรือทีเ่ป็นจดุเน้น มคีวามต่อเนือ่งเชือ่มโยง สมัพันธ์กัน 
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 เนื้อหาที่ก�าหนดในรายวิชาไม่มีความซ�้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับ 
ระดับการศึกษาของหลักสูตร

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก�าหนดในค�าอธิบายรายวิชาครบถ้วน

8 การเปิดรายวิชามลี�าดบัก่อนหลงัทีเ่หมาะสม เอือ้ให้นักศกึษามพ้ืีนฐานความรูใ้นการเรยีนวิชาต่อยอด

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาส�าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก�าหนด 
ในหลักสูตร  

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

11 การจดัรายวิชาในหลกัสตูรแก่นกัศึกษาทีเ่รยีนในสถาบนัหรอืนอกสถาบนั การศกึษาปกต ิหรอืการศกึษา 
ทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน  
การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น  
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด�ารงชีวิต

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส�าคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ 
ที่ก�าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 

15 การควบคมุก�ากับหวัข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ทีอ่นุมตัเิป็นประเด็นวิจยัร่วมสมยั/สนองความต้องการ 
ของสังคม

16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ 
ระดับของหลักสูตร

17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่า 
ระดับปริญญาโท 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

การวางระบบผู้สอน

1 ผูส้อนมคีณุสมบติัเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มคีวามรูแ้ละความช�านาญในเนือ้หาวิชาทีส่อน (ค�านงึถึง 
สาขาวิชา ประสบการณ์ท�างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)

2 หลกัสตูรก�าหนดผูส้อนให้นกัศึกษาได้เรยีนจากผู้สอนท่ีมีความช�านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ 
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร  
นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)

3 มีการก�ากับมาตรฐานการท�าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม

4 การก�ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท�าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา 
แจกนักศึกษา และมีการก�ากับให้ด�าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นกัศกึษาท่ีเรยีนในและนอกสถาบนั หรอืระบบปกต/ิระบบทางไกล ต้องได้รบัการสอนจากอาจารย์ทีม่ี 
คณุสมบตัทิีค่ณุภาพมาตรฐานเดยีวกัน มโีอกาสท่ีจะมปีฏสิมัพันธ์กับอาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ทีป่รึกษา 
เท่าเทียมกัน

6 หากมกีารก�าหนดให้ม ีTA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค�าแนะน�า และการปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

7 หลกัสตูรต้องมอีาจารย์เต็มเวลาในปรมิาณท่ีเพียงพอ มคุีณสมบตัด้ิานความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการ 
ให้ค�าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา

8 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค�านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ี 
เหมาะสมกับหวัข้อวิทยานพินธ์ท่ีอนมุตั ิโดยเฉพาะความรูแ้ละความเชีย่วชาญในหัวข้อวจิยัท่ีจะควบคมุ 
การท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

9 มีการควบคุมก�ากับจ�านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.  
ก�าหนด

10 มีการก�ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท�าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเรียนการสอน

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

13 การจดัการเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นทฤษฎแีละการปฏบิตั ิ การเรยีนรูจ้ากผูท้รงคณุวุฒภิายนอก/ 
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นต้องมี 
ก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/ 
การท�างาน/การประกอบอาชีพ

16 การส่งเสรมิความสามารถพิเศษ  คณุลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการท�างาน (ความรบัผดิชอบ ทกัษะการสือ่สาร 
การพูด ฟัง อ่าน เขยีน   ทกัษะ ICT  ทกัษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสรมิ 
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท�างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท�า/
การเผยแพร่ผลงาน)

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning   

21 การส่งเสริมการท�าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�านวนอาจารย์ท่ีมีการท�าวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)

22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน�าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน 
ของอาจารย์

23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/ 
หลักสูตร

24 การควบคุมก�ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
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ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

25 การน�ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ 
การเรียนรู้ของนักศึกษา

26 การน�ากระบวนการวิจยัมาใช้ในการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรูข้องนกัศกึษา การสอดแทรก 
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)

28 ระบบการก�ากับติดตามความก้าวหน้าในการท�าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ทีป่รกึษา (ถ้าม)ี

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ 
สถานศึกษาและสถานประกอบการ

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

31 การส่งเสรมิให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ  ทีพั่ฒนาทกัษะการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยเฉพาะการสอน 
ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

32 มีระบบก�ากับการท�างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส�าคัญกับ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์

33 มีระบบการก�ากับติดตามความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให ้
นักศึกษาส�าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนด

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา

35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อย 
หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา

36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก

37 มกีารให้ความรูแ้ละระดับชัน้ความส�าคัญในการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการตามฐาน 
ข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

38 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสาร 
ที่ไม่มีคุณภาพ

39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท�าข้อเสนอโครงการที่ 
มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน

40 การสร้างเครอืข่ายระหว่างสถาบนัภายในประเทศและต่างประเทศ  ม ีVisiting Professors ท่ีมาช่วยสอน 
หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

_16-1272(001-174).indd   162 2/17/60 BE   5:19 PM



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   163 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

1 การก�าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

2  น�า้หนักขององค์ประกอบในการประเมนิสอดคล้องกับจดุเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎ ีปฏิบตั ิสมัมนา  
ฯลฯ)

3 การประเมนิผลการเรยีนรูข้องโดยใช้การประเมนิตามสภาพจริง (เคร่ืองมอืประเมนิมคีวามหลากหลาย  
เช่น ข้อสอบปรนัย  อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม 
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ 
ประกอบอาชีพ)

4 การก�ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์ 
การเรียนรู้

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา 
(มกีารวิพากษ์ข้อสอบ ปรบัปรงุข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ ๆ  เสมอ  มคีลงัข้อสอบ ข้อสอบหรือเครือ่งมอื 
ประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท�างาน)

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

7 การตดัเกรดและแจ้งให้นักศึกษารบัรูช้ดัเจน (ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิ/การตดัเกรดชดัเจน สอดคล้อง 
กับท่ีเกณฑ์ทีนั่กศึกษามส่ีวนร่วม หรอืรบัรูร่้วมกันตัง้แต่แรก  มข้ีอมลูหลกัฐานหรือทีม่าของคะแนนทีใ่ช้ 
ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและ 
ลักษณะของรายวิชา)

8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF

9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และ 
มคอ.7

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

10 การก�าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน  
ชัดเจน

11 ข้อมูลท่ีรองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์  
สารนิพนธ์ได้

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเร่ิม ร่วมสมัย มีการออกแบบ 
การวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที ่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)

2 การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร 
การเรียนรู้  วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3 การจัดพื้นที่/สถานที่ส�าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท�างาน 
ร่วมกัน

4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

5 ส�าหรบัการเรยีนการสอนทางไกล ระบบการเรยีนรูแ้บบทางไกลมปีระสทิธิภาพ อาจารย์และนักศกึษา 
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด�าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก�าหนดความ 
คาดหวังสูงกว่าข้อก�าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้อง 
มีมากกว่าข้อก�าหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท�าวิจัย

8 มีห้องท�างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน)  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท�าวิจัย 

9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ�าเป็นและเหมาะสมในการท�าวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    

 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งต้ัง
คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งที่
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ 
หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑  ให้ใช้ระเบียบน้ีนับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสาร 
แนบท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ ๓  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒  ให้สภาสถาบัน       
อุดมศึกษาเอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ      
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้    

(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
  (๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร          
และสาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
  (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน   
  (๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)         
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 
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-๒- 
 
  (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
  (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก     
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
  (๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   
  (๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ช่ือและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง  
  ข้อ ๔  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ   
  ข้อ ๕  เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒   
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับต้ังแต่
วันที่ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                                                                   
(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ) 

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบทา้ยระเบียบ 

  วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด  ได้แก่ วารสารท่ีมีช่ืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

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

  ๒. ฐานข้อมลูระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที ่๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหต ุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

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

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

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ  ๒  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

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

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

คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร   
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายช่ือด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (peer  reviewer)  ที่ตรง
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอก  กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ  กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย   

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน  เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ  
ได้แก่  ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์  บทคัดย่อ  ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง   

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

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 

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

  ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal               
Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ที่ ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงช่ือฐานข้อมลู ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่เติมต่อไป 
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