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ค�าน�า

  การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด�าเนินกิจกรรม 
ตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบรหิารการศกึษาท่ีต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง มกีารจดัท�ารายงานประจ�าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามระบบการ 
พัฒนาของสถาบันการศึกษาตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และ
ทักษะในอนาคต ที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบตัต่ิางๆ เพ่ือส่งเสรมิสนบัสนนุพัฒนาการด�าเนนิงานเก่ียวกับการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษาได้ด�าเนินการทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอ
แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัย สอดคล้อง กับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ซึ่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้เผยแพร่และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาน�าไปใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2557 ขึ้น และการจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งที่ 3 น้ี ได้ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมเกณฑ์การก�ากับ 
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศกึษา เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีและระดบับณัฑิตศกึษา  
พ.ศ. 2558 พร้อมค�าอธิบายตัวบ่งชี้บางตัวให้มีความชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาและ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส�าหรับการน�าไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 
  คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก�ากับและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบัน ซึ่งเน้ือหาจะประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับน้ี 
จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด�าเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิผล 
และน�าไปสูก่ารพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็ง อนัจะเป็นกลไกส�าคัญสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของอุดมศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1   เหตุผลและความจ�าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 1.1 ความจ�าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา

  ภารกิจหลกัท่ีสถาบันอดุมศกึษาจะต้องปฏิบติัม ี4 ประการ คือ การผลติบณัฑิต การวิจยั การให้บรกิาร
ทางวิชาการแก่สงัคมและการท�านุบ�ารงุศิลปะและวัฒนธรรม การด�าเนินการตามภารกิจ ท้ัง 4 ประการดังกล่าว 
มคีวามส�าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ปัจจบุนั มปัีจจยัภายในและภายนอก
หลายประการท่ีท�าให้การประกันคณุภาพการศึกษาในระดบัอดุมศกึษาเป็น สิง่จ�าเป็นท่ีจะต้องเร่งด�าเนนิการ 
ปัจจัยดังกล่าวคือ
  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
  2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลือ่นย้ายนักศกึษาและบณัฑิต การประกอบอาชพีของบณัฑิตในอนาคต อนัเป็นผลจากการรวมตวั 
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
  3) สถาบันอดุมศกึษามคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างความมัน่ใจแก่สงัคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้ 
และผลติบณัฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันระดบัสากล การพัฒนาภาคการผลติจรงิทัง้อตุสาหกรรมและบรกิาร การพัฒนาอาชพี คณุภาพชวีติ 
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
  4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท้ังนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป
  5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)  
มคีวามโปร่งใส (transparency) และมีความรบัผิดชอบซึง่ตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลกัธรรมาภิบาล 
  6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�าหนดให้
สถานศกึษาทกุแห่งจดัให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มสี�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษาท�าหน้าทีป่ระเมนิคณุภาพภายนอก โดยการประเมนิผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
  7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก�ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน  
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
  8) กระทรวงศึกษาธิการได้มปีระกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนวทางการปฏิบัต ิ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาเป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษาและเพ่ือการประกันคณุภาพ ของบณัฑิตในแต่ละระดบั
คุณวุฒิและสาขาวิชา 

 คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557    11



  9) กระทรวงศกึษาธิการได้มปีระกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่งมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา เมือ่วันท่ี 
24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก�ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
  10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์
 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

   สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1) เพ่ือให้สถาบนัได้มกีารพัฒนามุง่สูวิ่สยัทศัน์และยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
  2) เพ่ือตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนินงานตัง้แต่ระดบัหลกัสตูรคณะวิชาหรอืหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษา 
  3) ศกึษาในภาพรวมตามระบบคณุภาพและกลไกท่ีสถาบนัน้ันๆ ก�าหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน
  4) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
  5) เพ่ือให้ได้ข้อมลูทีส่ะท้อนจดุแขง็จดุทีค่วรปรบัปรงุ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด�าเนินงาน 
เพื่อน�าไปปรับปรุงผลการด�าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน
  6) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก�าหนด
  7) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอดุมศกึษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มข้ีอมลูพ้ืนฐานทีจ่�าเป็น
ส�าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

  2.1 พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนด  
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก�าหนดรายละเอียดไว ้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศกึษา ซึง่ประกอบด้วย “ระบบการประกันคณุภาพภายใน” 
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และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ 
สถาบันอุดมศึกษา
  การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ตดิตามตรวจสอบและประเมนิ
การด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ก�าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมีการจัดท�ารายงานประจ�าปี ท่ีเป็นรายงาน
ประเมนิคณุภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานต้นสงักัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  
  การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยค�านึงถึงความมุ่งหมายหลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา(องค์การมหาชน)” หรือเรียกชือ่ย่อว่า “สมศ.” พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนา 
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ�้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด�าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการ ประเมิน
คุณภาพสถาบนัอดุมศกึษาตามพันธกจิของสถาบนัในแต่ละกลุม่ ซึง่มพ้ืีนท่ีบรกิารและจดุเน้นระดบั การศกึษาท่ี 
ต่างกัน รวมทัง้มพัีนธกิจและบทบาทในการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน ตามความหลากหลาย 
ทัง้การพัฒนาฐานราก สงัคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ�านาจในระดบัท้องถิน่ การขบัเคลือ่นภาคการผลติ
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี ้
จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ อาทิ 
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท�างานของอาจารย์ สามารถปรับจ�านวนของบัณฑิตในสาขา
ที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาว
การประเมินคุณภาพควรน�าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความ
เชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้ง 
การโอนย้ายหน่วยกิต
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  จากกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปีดงักล่าว กระทรวงศกึษาธิการได้มปีระกาศกระทรวงศกึษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2554 ก�าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็น 4 กลุ่ม คือ 
  กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต�่ากว่าปริญญาตรี  
จดัฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิน่ เพ่ือเตรยีมก�าลงัคนทีม่คีวามรูเ้ข้าสูภ่าคการผลติจรงิ ในชมุชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มโีอกาสเรยีนรูต้ลอดชวิีตอนัจะน�าไปสูค่วามเข้มแขง็ของชมุชนและการพัฒนาทีย่ั่งยืน
  กลุม่ ข สถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตรี หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลติบณัฑิตระดบัปรญิญาตร ี
เพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง 
ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ บุคคลในภูมิภาค 
เพ่ือรองรับการด�ารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาโทด้วยก็ได้
  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม 
สาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท�าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิต  
ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชพีระดบัสงู หรอืเน้นท้ังสองด้าน รวมท้ัง สถาบนั
อาจมบีทบาทในการพัฒนาภาคการผลติจริงท้ังอตุสาหกรรมและบรกิาร สถาบนัในกลุม่น้ีอาจจ�าแนกได้เป็น  
2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็น สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี
  กลุม่ ง สถาบนัทีเ่น้นการวจัิยขัน้สงูและผลติบณัฑิตระดบับณัฑิตศกึษาโดยเฉพาะระดบั ปรญิญาเอก 
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก และเน้น
การท�าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น�าทาง 
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล  
มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ ดงันัน้ การประกนัคณุภาพการศกึษาจงึต้องสร้าง
กลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก�าหนดให้อุดมศึกษาไทย  
ในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น�าการพัฒนาอย่างย่ังยืนของชาติและท้องถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึน
ภายใต้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสรมิการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขนัได้ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก�าลังคน 
ทีม่ศีกัยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท�างานเพ่ือด�ารงชพี ตนเอง และเพ่ือช่วยเหลอื 
สังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ังร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็น 
มอือาชพีและผูเ้ชีย่วชาญมอือาชพีให้เป็นอาจารย์พัฒนาวชิาชพีอาจารย์ให้เป็นท่ียอมรบัของสงัคมมกีารจดัการ 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน 
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ีย่ังยืนของ 
ประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือ 
ส�าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก�าลังคนระดับสูง 
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ที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ นานาชาติ”
 
 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา
 
  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 
ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ 
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3  
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษา 
จะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
  นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้จดัท�ามาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2554 เพ่ือน�าไปสูก่ารพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่าง 
มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลกั 2 ด้าน คอื มาตรฐานด้านศักยภาพ และความพร้อม 
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด�าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก�าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท�ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก�าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

  หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดมิ) ในฐานะหน่วยงานต้นสงักัดท่ีท�าหน้าทีก่�ากับดแูลสถาบนัอดุมศกึษา
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
แห่งพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว ซึง่คณะรฐัมนตรใีนการประชมุ เมือ่วันท่ี 21 มนีาคม 2543 ได้มมีติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  
ซึ่งต่อมาได้จัดท�าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
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การศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตั ิสาระส�าคญัของประกาศฉบบันี ้ระบใุห้
ทบวงมหาวิทยาลยัสนับสนุนและส่งเสรมิสถาบนัอดุมศกึษาจดัท�าระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน
ตามภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษาให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลรวมท้ังให้มกีารประเมนิผลและตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ทีม่หีน้าท่ีก�ากับดูแลสถาบนัการศกึษา  เพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการประเมนิคุณภาพจากภายนอกรวมถึง 
สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะวิชา 
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมนิผลการด�าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรอืสถาบนัอดุมศกึษา 
  หลงัจากด�าเนนิการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึง่ ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
จงึได้จดัท�า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส�าคัญ เกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายในของกฎกระทรวงฉบบันียั้งคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัฯ 
พ.ศ. 2545 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 
กระทรวงศกึษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการ ประกันคุณภาพการศกึษา 
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของการศึกษาทุกระดับ 
ไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษาท�าหน้าท่ีหลัก  
2 ประการ คอื 1) วางระเบยีบหรือออกประกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิกีย่วกับการประกันคณุภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพ ภายในระดับอุดมศึกษา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอดุมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรบัปรงุและพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาแก่สถานศึกษา โดยน�าผลการประเมนิคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปปรบัปรงุคณุภาพการศกึษา
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก�าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

3   การประกันคุณภาพการศึกษา

  ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี
ถึงความส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท�าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส�าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพ 
ทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด�าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) 
และความพร้อมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ  
ทีต่รวจสอบได้ (accountability) ต่อมาพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 
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พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก�าหนดให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจดัการศกึษาระดบัอดุมศึกษาโดยค�านึงถึงความเป็นอสิระและความเป็นเลศิทางวิชาการของสถานศกึษา
ระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ 
ด�าเนินการของสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศกึษาของสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาอย่างต่อเน่ืองและเตรยีมความพร้อม เพ่ือรองรบัการประกันคณุภาพ
ภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลาย ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนัพัฒนาขึน้เอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมกีระบวนการท�างานท่ี 
เร่ิมต้นจากการวางแผน การด�าเนนิงานตามแผน การตรวจสอบ ประเมนิ และการปรบัปรงุพัฒนา ทัง้นี ้เพ่ือให้ 
การด�าเนินภารกิจของสถาบนับรรลเุป้าประสงค์และมพัีฒนาการอย่างต่อเน่ืองขณะเดียวกันก็เป็นหลกัประกัน
แก่สาธารณชนให้มัน่ใจว่าสถาบนัอดุมศกึษาสามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาทีม่คีณุภาพหลกัการท่ีส�าคญั
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
  หลักการส�าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามี ดังต่อไปนี้
  1) ส่งเสริมพันธกิจหลกัและพันธกิจสนับสนุนของการอดุมศกึษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2553
  2) เป็นระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในทีค่รอบคลมุปัจจยัน�าเข้า และกระบวนการ ซึง่สามารถ
ส่งเสริมและน�าไปสู่ผลลัพธ์ของการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
   -  ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาระดับหลกัสูตร มกีารด�าเนนิการตัง้แต่การควบคมุคณุภาพ 
    การตดิตามตรวจสอบคณุภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์ การประเมนิฯ 
    จะมุง่ไปทีร่ะบบการประกันคณุภาพการศกึษามากกว่าการประเมนิคณุภาพ เพ่ือให้สามารถ ส่งเสรมิ 
     สนับสนนุ ก�ากับตดิตาม การด�าเนนิงานให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดสะท้อนการจดัการศกึษาอย่างมคีณุภาพ 
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    - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด�าเนินการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลัก 
    เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด�าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตาม 
    ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในทีค่ณะและสถาบนัต้องการให้คณะและสถาบนัพัฒนา 
    ตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  5) เชือ่มโยงกับระบบคณุภาพอืน่ทีก่�าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรือ่งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้
เป็นการท�างานซ�้าซ้อนเกินความจ�าเป็นหรือสร้างภาระการท�างานของหน่วยงาน

  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

  มาตรฐานที่เป็นกรอบส�าคัญในการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา
ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบ
การปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
  ก�าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
  1) ตวับ่งชีเ้ชงิคณุภาพจะระบเุกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิ ตวับ่งชีเ้ป็น 5 ระดบั 
มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจ�านวนข้อและระบุว่า ผลการด�าเนินงาน 
ได้ก่ีข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด�าเนินการใดๆ หรือด�าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้  
0 คะแนน และการประเมินโดยก�าหนดการให้คะแนนตามท่ีได้คณะหรือสถาบันด�าเนินการ และกรรมการ 
ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด�าเนินการน้ันๆ ร่วมกันก่อนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0-5
  2) ตัวบ่งชีเ้ชงิปรมิาณอยู่ในรปูของร้อยละหรอืค่าเฉลีย่ ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิเป็นคะแนนระหว่าง 
1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส�าหรับการแปลงผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูป 
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท�าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก�าหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5  ไว้
  คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษาได้ก�าหนดให้มรีะบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น�าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ 
จัดท�าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก�ากับ ดูแลของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจ
ด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ 
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การบริหารจัดการ ส�าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต 
เป็นส�าคญั ส่วนพันธกิจด้านอืน่ๆ จะเป็นการบรูณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตวับ่งชีใ้นระดับคณะและสถาบนั
จะครอบคลมุพันธกิจหลกัของการอดุมศกึษารวมท้ังการบริหารจดัการได้ทัง้หมดซึง่สามารถชีว้ดัคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่าน้ัน
ได้ท้ังหมด ในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน�าไปเป็นกรอบในการด�าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตั้งแต่
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก�ากับติดตาม
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก�าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น 
ควรเชือ่มโยงหรอืเป็นเรือ่งเดยีวกันกับการประเมนิคณุภาพภายนอก โดยการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
เน้นที่ปัจจัยน�าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ท่ีเป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของ 
การด�าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

  3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ

  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพผูท่ี้มคีวามส�าคญัส่งผลให้การด�าเนนิงานประสบความส�าเรจ็และ
น�าไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนือ่งคอืคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสดุของสถาบนัทีจ่ะ
ต้องให้ความส�าคัญและก�าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ 
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น 
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หน้าที่ส�าคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ คือ 
การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมท้ังก�าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส�าหรับ
คณะและสถาบันระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ�าเป็นต้องจัดท�าคู่มือคุณภาพ 
ในแต่ละระดับเพ่ือก�ากับการด�าเนินงาน แต่ท่ีส�าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ี ต้องประสานงานและ 
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ

  3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

  การวัดและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเป็นสิ่งจ�าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานจะไม่สามารถท�าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล 
และระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ 
สถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นปัจจัยส�าคัญย่ิงที่จะส่งผลต่อความส�าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนการด�าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง 
การปรับปรุงและพัฒนา
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4   ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

  พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีว่าด้วย 
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค�านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไก
ระดบักระทรวง ระดับคณะกรรมการการอดุมศกึษา และระดบัหน่วยงานเพ่ือน�าไปสูก่ารก�าหนดนโยบายการ
พัฒนาการอดุมศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาต่อไป มาตรฐานการอดุมศกึษาท่ีจดัท�าขึน้ฉบบัน้ีได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระส�าคัญท่ีครอบคลุมเป้าหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่ค�านึงถึงความหลากหลาย
ของกลุม่หรอืประเภทของสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือให้ทุกสถาบนัสามารถน�าไปใช้ก�าหนดพันธกิจและมาตรฐาน
ของการปฏิบัติงานได้
  คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด�าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก�าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา 
ด้านวิชาการและวชิาชพี รวมท้ังการพัฒนาคณุภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากลซึ่งท�าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น 
คล่องตัวและต่อเน่ืองในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
  เพ่ือให้การจดัการศกึษาทุกระดบัและทุกประเภทมคีณุภาพและได้มาตรฐานตามทีก่�าหนด ทัง้มาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จึงจ�าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ทัง้นี ้ความเชือ่มโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษา หลกัเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัด 

การศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี ้
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

หลักเกณฑ์ก�ากับ
มาตรฐาน 

รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

มาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนา 

สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

5   ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ

  การประกันคณุภาพการศกึษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติทีต้่องด�าเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
การด�าเนนิงานเพ่ือน�าไปสูก่ารพัฒนาปรบัปรงุคณุภาพอย่างสม�า่เสมอ ด้วยเหตนุีร้ะบบประกันคณุภาพภายใน
จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome)  
ซึง่ต่างจากการประเมนิคณุภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมนิผลการจดัการศกึษา ดงัน้ันความเชือ่มโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที่ 1.2
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แผนภาพที ่1.2  ความสมัพันธ์ระหว่างการประกันคณุภาพการศกึษาภายในกับการประเมนิคณุภาพภายนอก

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ

สถาบัน

รายงาน
ประจ�าปี

การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน

ข้อมูลป้อนกลับ

ติดตาม
ตรวจสอบ

โดยต้นสังกัด
ทุก 3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ

รายงานผล
การประเมิน

การติดตามผลการตรวจเยี่ยม

  จากแผนภาพที ่1.2 จะเหน็ว่า เมือ่สถาบนัอดุมศกึษามกีารด�าเนินการประกันคณุภาพภายในแล้ว จ�าเป็น
ต้องจัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท�ารายงานประจ�าป ี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก�าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE 
QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต ่
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
เพ่ือน�าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูล 
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ 
ต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องจัดท�ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพ
ที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การด�าเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1   พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ความรูแ้ละทกัษะในอนาคตท่ีตลาดงานต้องการและพฤติกรรมการเรยีนรูข้องผู้เรยีน ดังน้ันระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด
ปัจจุบัน ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558-2562)
  ระบบการประกันคณุภาพภายในทีพั่ฒนาโดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา เริม่ใช้มาตัง้แต่
ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น�าไปใช้ในการประเมินผลการด�าเนินงาน 
ในทุกปีการศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถาบนั ในรอบแรกนีต้วับ่งชีป้ระเมนิผลการด�าเนนิงานมทีัง้ตวับ่งชีท้ีเ่ป็นปัจจยัน�าเข้ากระบวนการและผลผลติ 
หรอืผลลพัธ์โดยครอบคลมุองค์ประกอบคณุภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกัน
คณุภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอดุมศกึษาและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกันกับตวับ่งชีก้ารประเมนิ
คณุภาพภายนอกของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรอื สมศ.
ภายใต้หลักการส�าคัญคือไม่เป็นภาระซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึน 
สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต
หรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมอง การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงนิ และด้านบคุลากร การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม ในส่วนของ 
เกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ท่ัวไปท่ีใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเน้นต่างกัน 
ได้แก่ สถานท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันท่ี
เน้นการผลติบณัฑติและพฒันาศลิปวฒันธรรม และสถาบนัทีเ่น้นการผลติบณัฑติเพยีงอย่างเดยีว เนือ่งจาก 
ในระยะแรกนีส้ถาบนัอดุมศกึษาหลายแห่งยังไม่มกีระบวนการท�างานท่ีเน้นวงจรคณุภาพอย่างชดัเจนตวับ่งชี ้
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ  
  การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในรอบทีส่อง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลกัการเดยีวกับรอบแรก 
โดยน�าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา มาตรฐานเพ่ือการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน รอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมิน 
เฉพาะปัจจัยน�าเข้าและกระบวนการส�าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์น้ัน ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษาได้น�าตวับ่งชีท้ีใ่ช้ในการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามของสมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึง่
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด�าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของ 
ระบบประกันคณุภาพคอืปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ ผลผลติหรอืผลลพัธ์ ทัง้นี ้เกณฑ์ท่ีพัฒนาขึน้ในรอบนียั้งมี
ความแตกต่างจากรอบแรก คอื มกีารก�าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไปทีใ่ช้กับทกุกลุม่สถาบนัอดุมศกึษา
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตร ี
กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี  
และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
ตามนิยามที่ก�าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

2   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557-2561)

  ในปี พ.ศ. 2557 ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบั
อดุมศึกษา ได้ตระหนกัถึงความส�าคัญของหน่วยย่อยของการอดุมศกึษาท่ีท�าหน้าทีผ่ลติบณัฑิตให้มคีณุภาพ
จึงได้ก�าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดยให้ 
พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม 
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด�าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด�าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการ 
ดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก�าหนด หลักการพัฒนาไว้ ดังนี้
  การประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 
ที่ 1 การก�ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน 
การเรยีนรูตั้วบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรครอบคลมุ เรือ่งการส่งเสรมิ 
พัฒนานักศกึษา การวางระบบกระบวนการจดัการเรยีนการสอน จ�านวนอาจารย์ต่อนกัศึกษาในระดบับณัฑิต
ศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงาน
วิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด�าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท�า
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร จัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให้ครอบคลุมการด�าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
ที่คณะดูแล รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
  การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 
การผลติบณัฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั องค์ประกอบท่ี 3 การบรกิารวิชาการ องค์ประกอบที ่4 การท�านุบ�ารงุ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน 
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน 
ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด�าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้าน 
การผลติบณัฑิต ด้านการวิจยั ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม ด้านการท�านุบ�ารงุศลิปะและวัฒนธรรม  
ท้ังน้ี ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด�าเนินการของสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบคณุภาพและการพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาในระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั 
ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ
และภาพรวมของสถาบันอันจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน 
ที่ตั้งไว้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือจัดท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ บัณฑิตโดยผู้เรียนมี 
งานท�า ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาตแิละเพ่ือประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้ จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
หลกัสตูรให้มกีารด�าเนนิการตัง้แต่การวางระบบคณุภาพการควบคมุ คุณภาพ การตดิตามตรวจสอบคณุภาพ 
การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน 
ก�ากับติดตามการด�าเนินงานของคณะ และสถาบัน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศน์ท่ีสถาบัน 
อดุมศกึษาก�าหนด โดยให้สะท้อนผลการจดัการศกึษาได้อย่างมคีณุภาพมกีารควบคมุคณุภาพในทุกขัน้ตอน
ของการผลติบณัฑิตในแต่ละปีการศกึษาโดยคณะกรรมการประจ�าหลกัสตูรมกีารตรวจสอบตดิตามคณุภาพ
ผลการผลติบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ�าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบนัในทกุปีการศกึษา มคีวาม
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งม ี
การประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ 
ปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
  อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา
มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ 
ความมอีสิระในการด�าเนินการของสถานศกึษาเพ่ือให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ในการพัฒนาคณุภาพ
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และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน
อดุมศกึษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องและเตรยีมความพร้อม
เพ่ือรองรบัการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังน้ี ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในท่ีสถาบนัอดุมศกึษา
เลอืกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบนัอดุมศกึษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา
พัฒนาขึน้ หรอืเป็นระบบท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลทีส่ามารถประกันคณุภาพได้ตัง้แต่ระดบัหลกัสตูร คณะ 
และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA  หรือ ระบบ EdPEx หรือ เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง  
ทัง้นี ้โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด 
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

3   กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 

  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในตามวงจรคณุภาพ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คอื การวางแผน (Plan) การด�าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยม ี
รายละเอียด ดังนี้
  P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน�าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมลูตัง้แต่เดอืนมถุินายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิด ภาคการศกึษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  
  D = ด�าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด�าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที่ 12 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป)   
  C/S = ด�าเนินการประเมนิคณุภาพในระดับหลกัสตูร คณะ และสถาบนั ระหว่างเดอืนมถุินายน-สงิหาคม 
หรือเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
  A = วางแผนปรับปรุงและด�าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน�าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด�าเนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท�า 
แผนปฏิบตักิารประจ�าปีและเสนอตัง้งบประมาณปีถัดไป หรอืจดัท�าโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณ 
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้

  วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก�าหนดไว้ ดังนี้
  1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปีการศึกษาใหม่
  2) สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ท่ีได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ  
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ�าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
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  3) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท�ารายงานการประเมินตนเองระดับ  
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
  4) คณะหรอืหน่วยงานเทียบเท่าน�าผลการประเมนิระดบัหลกัสตูรมาจดัท�ารายงานการประเมนิตนเอง
ระดับคณะ
  5) คณะหรอืหน่วยงานเทียบเท่าประเมนิตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมนิ
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
  6) สถาบนัน�าผลการประเมนิระดบัหลกัสตูรผลการประเมนิระดบัคณะวิชามาจดัท�ารายงานการประเมนิ 
ตนเองระดับสถาบัน
  7) สถาบนัประเมนิตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมนิตนเองระดบัหลกัสตูร 
คณะวิชา พร้อมน�าผลการประเมนิเสนอสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบนั ในปีการศกึษาถัดไป 
  8) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน�าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด�าเนินงาน  
แผนปฏิบัติการประจ�าปี และแผนกลยุทธ์ 
  9) ส่งรายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานการประเมนิคณุภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา

  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล�าดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเช่นหลักสูตร 
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  ส�ำหรับแนวทำงกำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่สถำบันอุดมศึกษำต้อง 
ด�ำเนินกำรเป็นประจ�ำทุกปี คือ หลักสูตรสำมำรถแต่งตั้งอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในของสถำบันอุดมศึกษำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้ำวทัน 
ควำมทันสมัยของหลักสูตรมำประเมินหลักสูตร และรำยงำนผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE

  ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ก�าหนดไว้ดังนี้
   - ผู้ประเมินคุณภำพภำยในจ�ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำ 
    ที่ขอรับกำรประเมิน โดยเกินกว่ำก่ึงหน่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน และอย่ำงน้อย 
    หนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน ทั้งนี้  
    ประธำนกรรมกำรต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกสถำบัน 
   - คณะกรรมกำรทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของ 
    ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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   คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ 
การศึกษา เป็นดังนี้
    - ระดบัปรญิญาตร ีคณะกรรมการมคีณุวุฒปิรญิญาโทขึน้ไปหรอืด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ  
     ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
    - ระดบัปรญิญาโท คณะกรรมการมคีณุวุฒปิรญิญาเอกหรอืด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการระดบั             
     รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
    - ระดบัปริญญาเอก คณะกรรมการมคีณุวุฒปิรญิญาเอกหรอืด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการระดบั  
     ศาสตราจารย์ขึ้นไป

   ในกรณีทีป่ระสงค์น�าผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษาในระดบัสถาบนัไป
ใช้ในการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการของสถาบนัอดุมศกึษาของส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ก�าหนดไว้ดังนี้
    - ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
    - ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีขึ้นทะเบียนประธาน 
     คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในของส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
    - กรรมการประเมนิฯ เป็นผูป้ระเมนิจากภายนอกสถาบนัทีผ่่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผูป้ระเมนิ 
     ของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรม 
     หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส�านักงาน 
     คณะกรรมการการอุดมศึกษา

   คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน เป็นดังนี้
   1) ประธานกรรมการ
    - ผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปและมีประสบการณ์เป็น 
     ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ
    - ผู้ท่ีมีต�าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็น  
     ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
    - ผู้ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
   2) กรรมการ
    - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
    - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท�าหน้าที่ในระดับผู้อ�านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว  
     ไม่น้อยกว่า 2 ปี
   ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด�าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ  
การปฏิบติัตามแผนการพัฒนาคณุภาพการศกึษา อย่างน้อยหน่ึงครัง้ในทกุสามปี และแจ้งผลให้สถานศกึษา
ทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36  
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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หมายเหตุ :
  1. แนวทำงกำรด�ำเนนิกำรส�ำหรบัหลกัสตูรท่ีขอปิดด�ำเนนิกำร หรอืงดรบันกัศกึษำ หรอืไม่มนัีกศกึษำ
มำสมัครเรียนท่ีก�ำหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภำสถำบันอุดมศึกษำเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด�ำเนินกำร 
ต้องแจ้งให้ สกอ. รับทรำบ หำกหลักสูตรยังมีนักศึกษำคงค้ำงอยู่ อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรดังกล่ำวยังต้อง 
ท�ำหน้ำท่ีอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรต่อไปและจัดกำรเรียนกำรสอนจนกว่ำนักศึกษำคนสุดท้ำยจะส�ำเร็จ 
กำรศกึษำ ท้ังนี ้สถำบนัอดุมศกึษำยังต้องด�ำเนินกำรประเมนิตนเองระดบัหลกัสตูรเป็นประจ�ำทุกปี โดยประเมนิ
องค์ประกอบที่ 1 กำรก�ำกับมำตรฐำน และองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง เฉพำะตัวบ่งชี้ท่ีมีกำรด�ำเนินกำร เพ่ือ 
น�ำผลที่ได้มำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรหรือพิจำรณำด�ำเนินกำรอื่นๆ ต่อไป โดยค�ำนึงถึง 
ประโยชน์จำกกำรประเมิน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของหลักสูตรเป็นส�ำคัญ อน่ึง  
กำรประเมินตนเองดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินกำรภำยในของหลักสูตร คณะ หรือสถำบัน โดยรำยงำนผลกำร
ด�ำเนนิงำนของหลกัสตูรเฉพำะตัวบ่งชีท่ี้มกีำรด�ำเนินงำน ในกำรค�ำนวณค่ำคะแนนของหลกัสตูรให้คดิเฉพำะ
ตัวบ่งชี้ที่มีกำรประเมินเท่ำนั้น และด�ำเนินกำรผ่ำนระบบ CHE QA Online
  2. หลักในกำรพิจำรณำส�ำหรับตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรท่ีเป็นตัวบ่งชี้
กระบวนกำร (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) 
  กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนกำร เพ่ือให้ 
ผู้ประเมินน�ำไปใช้ในกำรตัดสินผลกำรประเมินให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ให้ยึดหลักกำร คือ หลักสูตร 
ควรก�ำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภำพที่ต้องกำรจำกกระบวนกำรที่ได้ออกแบบ โดยอธิบำยวิธีกำรด�ำเนินงำน 
ที่น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องกำร มีกำรทบทวน/ประเมิน/ศึกษำ ผลกำรด�ำเนินงำนที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก�ำหนด  
หำกหลกัสตูรไม่ได้ผลลพัธ์ตำมทีต้่องกำร ให้อธิบำยว่ำมกีำรปรบัปรงุวิธีกำรท�ำงำนอย่ำงไร เพ่ือน�ำไปสู่ผลลพัธ์
ที่ต้องกำร (หมำยเหตุ : ให้พิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม ไม่ควรพิจำรณำแต่ละประเด็นย่อย และ
กรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค�ำอธิบำยที่เห็นเป็นรูปธรรม)
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บทที่ 3 
นิยามศัพท์

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง 
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความ
สามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
  1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ 
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท�าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมา 
เป็นค�าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท�างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์  
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
  2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน  
วิธีต่างๆ เช่น การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อักษร ทฤษฎี คูม่อืต่างๆ และบางครัง้เรยีกว่าเป็นความรูแ้บบรปูธรรม
  นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค�าว่า “การจดัการความรู”้ คอื เครือ่งมอืเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย 
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลเุป้าหมายการพัฒนาคน บรรลเุป้าหมาย 
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกัน
ในที่ท�างาน
   การจัดการความรู้เป็นการด�าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่  
    (1) การก�าหนดความรู้หลักที่จ�าเป็นหรือส�าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
    (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
    (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
    (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
    (5) การน�าประสบการณจ์ากการท�างาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
    (6) การจดบนัทึก “ขมุความรู้” และ “แก่นความรู”้ ส�าหรบัไว้ใช้งาน และปรบัปรงุเป็นชดุความรู้  
ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

   โดยที่การด�าเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู ้
ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก 
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู ่
ในมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ�านวนหนึ่ง  
ท�าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท�าโดยคนคนเดียว
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน 
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย

การเทียบเคียงผลการด�าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรท่ีสามารถท�าได้ดีกว่า เพ่ือน�าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง 
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส�าคัญของสถาบัน  
(organization-wide goal) การบรูณาการทีม่ปีระสทิธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกัน
(Alignment) ซึ่งการด�าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด�าเนินการ มีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดบันานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างส�าหรบัทกุประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดบัภมูภิาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุม่อาเซยีน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนบัรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ�าเป็นต้องไปแสดง 
ในต่างประเทศ

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�าเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม  
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมกีองบรรณาธิการจดัท�ารายงานการประชมุ หรือคณะกรรมการจดัประชมุประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรอืผูท้รงคุณวุฒริะดับปรญิญาเอก หรอืผูท้รงคณุวุฒิท่ีมผีลงานเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชาน้ันๆ 
จากนอกสถาบนัเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมผีูป้ระเมินบทความทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ด้วย 
และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ หมายถึง การน�าเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชมุวิชาการ และบทความฉบบัสมบรูณ์ (Full paper) ได้รบัการตพิีมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุ  
(Proceedings) โดยมกีองบรรณาธิการจดัท�ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชมุ ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชาน้ันๆ จาก 
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน้ัน และบทความที่ 
มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
**บทความในการประชมุวชิาการท้ังระดบัชาตแิละนานาชาต ิท่ีน�าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน 
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค�าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา 
ความรูใ้หม่ ตลอดจนถึงการประดษิฐ์คดิค้นทีผ่่านกระบวนการศกึษา ค้นคว้าหรอืทดลอง วิเคราะห์และตคีวาม
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ี่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง 
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อ
ให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของอาเซียน  
งานสร้างสรรค์ทางศลิปะ ได้แก่ (1) ทัศนศลิป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจติรกรรม ประตมิากรรม 
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สือ่ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอืน่ๆ (2) ศลิปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดรุยิางคศลิป์ นาฏยศลิป์ รวมท้ังการแสดงรปูแบบต่างๆ และ (3) วรรณศลิป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ

แนวโน้ม (Trends) หมำยถึง สำรสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทำงและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถำบัน หรือควำมคงเส้นคงวำของผลกำรด�ำเนินกำรในแต่ละช่วงเวลำ แนวโน้มแสดงผลกำร 
ด�ำเนินกำรของสถำบนัตำมล�ำดบัเวลำ โดยท่ัวไปกำรแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมลูในอดตีอย่ำงน้อยสำมจดุ 
(ไม่รวมค่ำคำดกำรณ์) ทั้งนี้ ในทำงสถิติ อำจจ�ำเป็นต้องแสดงจ�ำนวนข้อมูลมำกกว่ำน้ีเพ่ือยืนยันแนวโน้ม  
ระยะห่ำง ระหว่ำงจุดข้อมูลท่ีแสดงแนวโน้มข้ึนกับรอบเวลำของกระบวนกำรที่น�ำเสนอ หำกรอบเวลำสั้น  
ต้องมกีำรวดัถ่ีขึน้ ในขณะทีร่อบเวลำท่ียำวกว่ำ อำจต้องใช้ช่วงเวลำนำน จงึจะทรำบแนวโน้มทีส่ือ่ควำมหมำย 
ได้ชัดเจน

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท�าให้สถาบันประสบความส�าเร็จหรือสู่ 
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของความส�าเร็จ  
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก 
เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
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ประสบการณ์ด้านการท�าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท�าวิจัยเป็นผลส�าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน 
เป็นผลงานท่ีน�าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมีกรรมการภายนอก 
มาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) หรอืตพิีมพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพ์ทางวิชาการทีม่กีรรมการภายนอกมาร่วม 
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานท่ีเป็นรูปเล่มซึ่งน�าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ น�าเสนอผู้ว่าจ้าง 
ในการท�าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น 
ผลงานวิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรบัปรญิญาของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร โดยให้รายงานผลงาน
วิจยัของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรทุกคนไว้ในเอกสารหลกัสตูร ท้ังน้ี การรายงาน ผลงานวิจยัท่ีตพิีมพ์ให้รายงาน
ในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของ 
ผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการทีไ่ด้รบัการตพิีมพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ทีม่ชีือ่ปรากฏอยูใ่นฐานข้อมลู Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ 
บทความวิชาการทีไ่ด้รบัการตพิีมพ์ในวารสารวชิาการ (Journal) ทีป่รากฏในฐานข้อมลูสากล ได้แก่ ฐานข้อมลู 
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities  
Citation Index) หรอืฐานข้อมลู Scopus หรอืวารสารวิชาการระดบันานาชาตติามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก�าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบนั แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสยัทศัน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ วเิคราะห์ 
จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบนัควรครอบคลมุทกุภารกิจของสถาบนั ซึง่ต้อง
มกีารก�าหนดตวับ่งชีค้วามส�าเรจ็ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตวับ่งชีเ้พ่ือวัดระดบัความส�าเรจ็ของ
การด�าเนนิงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบนัน�าแผนกลยุทธ์มาจดัท�าแผนด�าเนนิงาน หรอืแผนปฏิบตักิารประจ�าปี

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด�าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส�าหรับการด�าเนินงาน 
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็น 
ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด�าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น 
จึงจะก�าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น  
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน 
เงนิบรจิาคจากหน่วยงานภายนอกหรอืศษิย์เก่า หรอืสถาบนัจะต้องมกีาร ระดมทุนด้วยวิธีการอืน่ๆ อกีเพ่ิมเตมิ 
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เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด�าเนินงานด้วย เช่น  
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

แผนปฏิบัติการประจ�าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด�าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ 
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด�าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด�าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จของ
โครงการหรอืกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งชีเ้หล่านัน้ รวมทัง้มกีารระบผุูร้บัผดิชอบหลกัหรอืหวัหน้าโครงการ  
งบประมาณในการด�าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�าเนินโครงการที่ชัดเจน

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู ้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์  
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น�าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย 
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 ตัวอย่างหลักสูตรท่ีเป็น พหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมศิาสตร์สารสนเทศ (ภมูศิาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วทิยาศาสตร์-เคม)ี 
 ตวัอย่างหลกัสตูรท่ีไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธรุกิจ การศกึษาเพ่ือการพัฒนา (ทีม่า : คณะอนุกรรมการ 
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนดโดยมี 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา

ระบบและกลไก

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก�าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท�าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ 
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์หรอืโดยวิธีการอืน่ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ ผลผลติ 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
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กลไก หมายถึง สิ่งท่ีท�าให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือด�าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด 
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด�าเนินงาน

สาขาวิชาทีสั่มพนัธ์กนั หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒหิรอืต�าแหน่งทางวิชาการท่ีสมัพันธ์กับศาสตร์ ทีเ่ปิดสอน 
มใิช่สมัพันธ์กับรายวชิาทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุม่สาขาวิชา (Field of Education) เดยีวกัน
ตาม 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 หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบรหิารจัดการทีด่ี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครฐัและเอกชน ธรรม
ทีใ่ช้ในการบรหิารงานนีม้คีวามหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มคีวามหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
  หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ี(Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะน�ามาปรบัใช้ 
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) คอื ผลการปฏิบตัริาชการท่ีบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏบิตัริาชการตามทีไ่ด้รบังบประมาณมาด�าเนินการ รวมถึงสามารถเทยีบเคยีงกับส่วนราชการหรอื
หน่วยงานทีม่ภีารกิจคล้ายคลงึกันและมผีลการปฏิบติังานในระดบัชัน้น�าของประเทศ เพ่ือให้เกดิประโยชน์สขุ 
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏบิัตงิานและระบบงานทีเ่ปน็มาตรฐาน รวมถงึมกีารตดิตามประเมนิผลและพฒันา ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง 
และเป็นระบบ
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก�ากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบตังิานโดยใช้เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมให้องค์การ สามารถ
ใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
  3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บรกิารทีส่ามารถด�าเนนิการได้ภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
  4) หลกัภาระรบัผดิชอบ (Accountability) คอื การแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบตัหิน้าที ่และผลงาน 
ต่อเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  
รวมทั้งการแสดงถึงความส�านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
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  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อม ี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ 
ทุกขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
  6) หลกัการมส่ีวนร่วม (Participation) คอื กระบวนการทีข้่าราชการ ประชาชนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท�าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ ประเด็น
ท่ีส�าคญัทีเ่ก่ียวข้อง ร่วมคดิแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ และร่วมกระบวนการ
พัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
  7) หลักการกระจายอ�านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ�านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด�าเนินการแทนโดยมอีสิระตามสมควร รวมถึงการมอบอ�านาจและความรบัผิดชอบในการตัดสนิใจ 
และการด�าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด�าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ�านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค�านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  9) หลกัความเสมอภาค (Equity) คอื การได้รบัการปฏิบติัและได้รบับรกิารอย่างเท่าเทยีมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 
  10)  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล 
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ี 
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส�าคัญ โดยฉันทามติไม่จ�าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต�าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

อาจารย์ประจ�า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท�าการ) 
(ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง แนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2548) 
  ส�าหรบัอาจารย์ทีส่ถาบนัจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�าด้วยเงนิรายได้หน่วยงานจะต้องมสีญัญาจ้างท่ี
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน
ให้ชดัเจนไม่น้อยกว่าหน้าทีข่องอาจารย์ประจ�าตามทีก่�าหนดตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง แนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
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  การนับจ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท�างานส�าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ 
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�าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัด 
การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด�าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ�าหลักสูตรนั้น 
ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศกึษาตามหลักสูตรนัน้ มคีณุวุฒิตรงหรอืสมัพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 
5 คน และทกุคนเป็นอาจารย์ประจ�าเกนิกว่า 1 หลกัสตูรในเวลาเดยีวกนัไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรในหลักสูตร 
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจ�าอยู่แล้ว  
(คณะกรรมการการอดุมศกึษาในการประชมุครัง้ที ่2/2549 วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2549) ท้ังน้ี กรณีบณัฑิตศกึษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ�าหลักสูตร ขอให้น�าเสนอโดยด�าเนินเช่นเดียวกับการ น�าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน�าเสนอ
ต่อสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอนุมตัหิรอืให้ความเหน็ชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอดุมศกึษารบัทราบ
ตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน 
  ทัง้น้ี อำจำรย์ประจ�ำหลกัสตูรท่ีมคีณุวุฒใินสำขำท่ีตรงหรอืสมัพันธ์กับสำขำวิชำท่ีเปิดสอน ให้พิจำรณำว่ำ 
   - คุณวุฒิตรงหรอืสมัพันธ์กับสำขำของหลกัสตูรนัน้หรอืไม่ ตำมกำรแบ่งสำขำวิชำของ ISCED2013   
    (UNESCO)
   - กรณีมตี�ำแหน่งทำงวชิำกำรให้พิจำรณำจำกผลงำนทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์กำรท�ำงำนวิจยัด้วย 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558

อาจารย์ประจ�า หมำยถึง บคุคลทีด่�ำรงต�ำแหน่งอำจำรย์ ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 
ในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำและปฏิบัติ
หน้ำที่เต็มเวลำ 

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ�ำท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร 
ที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร
หลำยหลกัสตูรได้ในเวลำเดยีวกัน แต่ต้องเป็นหลกัสตูรทีอ่ำจำรย์ผูน้ัน้มคีณุวุฒติรงหรอืสมัพันธ์กับสำขำวิชำ
ของหลักสูตร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีภำระหน้ำท่ีในกำรบริหำรและพัฒนำ
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมประเมินผล และกำร
พัฒนำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�ำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ 
โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรในเวลำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยำกำรหรือ
สหวิทยำกำรให้เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สำมำรถซ�้ำได้เกิน 2 คน

อาจารย์พิเศษ หมำยถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อำจำรย์ประจ�ำ

ทั้งนี้ หำกหลักสูตรใดใช้ค�ำพิจำรณำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
ปรญิญำตร ีและระดบับัณฑิตศกึษำ พ.ศ.2558 นิยำมอำจำรย์ประจ�ำหลกัสตูรในตวับ่งชีก้ำรประกันคณุภำพ
ภำยในระดบัหลกัสตูรจะหมำยถึงอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตำมควำมหมำยทีป่รำกฏในประกำศกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558
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บทที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  ในการผลติบณัฑิตเพ่ือให้บณัฑิตมคีณุลกัษณะพึงประสงค์และเป็นบณัฑิตทีม่คีณุภาพการด�าเนนิงาน 
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส�าคัญท่ีสุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการ ดังต่อไปนี้
  1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
ว่าหลักสูตรได้ด�าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  
ทีเ่ก่ียวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบทีส่�าคัญ ได้แก่ การก�ากับมาตรฐาน บณัฑติ นักศกึษา อาจารย์ หลกัสตูร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
  2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด�าเนินการ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร  
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก�าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  3) ตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา และตัวบ่งช้ีเชงิปริมาณในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคุณวุฒ ิต�าแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส�าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมิน
ในลกัษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึง่จะมรีายละเอยีดของค�าถามทีจ่ะเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระเมนิ
เพ่ือให้สามารถน�าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก�าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับส�าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
  4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
โดยมีการด�าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อดุมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มกีารจดัส่งผลการประเมนิพร้อมข้อมลูพ้ืนฐานให้กับส�านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส�าหรับหลักสูตรทางด้าน บริหารธุรกิจ) ABET 
(ส�าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ�าและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการด�าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1. การก�ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  หลักสูตรที่ก�าหนด 
  โดย สกอ.

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
 ปริญญาตร ีเกณฑ์ 3 ข้อ 
 บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ

- ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
 ปริญญำตร ี  เกณฑ์ 5 ข้อ
 บัณฑิตศึกษำ เกณฑ์ 10 ข้อ

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
  อุดมศึกษาแห่งชาติ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

2.2 การได้งานท�าหรือผลงาน
  วิจัยของผู้ส�าเร็จการศึกษา

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
  นักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการให้ค�าปรึกษาวิชาการ 
 และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหค�าปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการส�าเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
  อาจารย์ 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จ�านวนบทความของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาเอก
 ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
 ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
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องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการด�าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

5. หลักสูตร
 การเรียนการสอน 
 การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาใน
  หลักสูตร

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
 หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 
 ในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
 อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.2 การวางระบบผู้สอน 
  และกระบวนการ 
  จัดการเรียนการสอน

- การพิจารณาก�าหนดผู้สอน
- การก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�า มคอ.3 
 และมคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ และการค้นคว้า
 อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การก�ากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
 ปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
 ปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ ก�ากับ ติดตาม ในการท�าวิทยานิพนธ ์
 และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ 
 บัณฑิตศึกษา

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การก�ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
 ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 ในระดับบัณฑิตศึกษา

5.4 ผลการด�าเนินงานหลักสูตร
  ตามกรอบมาตรฐาน
  คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
  แห่งชาติ

- ผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

6. สิ่งสนับสนุน
 การเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด�าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
 ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
 การเรียนรู้
- จ�านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
 การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
 ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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องค์ประกอบที่   1   การก�ากับมาตรฐาน

   คณะกรรมการการอดุมศกึษามหีน้าทีห่ลกัส�าคญัประการหน่ึงคอืการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยค�านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดท�ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา 
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศกึษา โดยสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ปิดด�าเนนิการหลกัสตูรใหม่หรอืหลกัสตูรปรบัปรงุ
ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว  
  ในการควบคมุก�ากบัมาตรฐานจะพจิารณาจากการบรหิารจดัการหลกัสูตรทกุหลกัสตูรให้เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 
และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ  
พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรดงักล่าว โดยหลกัสตูรท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรท่ีได้ประกาศใช้ 
เมื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณา
ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส�าหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น  
ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 
10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

1. จ�านวนอาจารย์
 ประจ�าหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจ�าเกินกว่า 
1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ�าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์ประจ�า 
เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจ�า
หลักสูตรตลอดระยะ
เวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
และเป็นอาจารย์ประจ�า 
เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจ�า
หลักสูตรตลอดระยะ
เวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 ก�าหนดว่า
 • อาจารย์ประจ�าสามารถเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร 
  พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตร 
  ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ�าอยู่แล้ว
 • อาจารย์ประจ�าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ�า
  หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 
  1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 ก�าหนดว่า
 • กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ ก�าหนดให้ต้องมีอาจารย์
  ประจ�าหลักสูตรจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ 
  หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

2. คุณสมบัติของ
 อาจารย์ประจ�า
 หลักสูตร

คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า  
หรือด�ารงต�าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต�า่กว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

3. คุณสมบัติ
 ของอาจารย์
 ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตร

คุณวุฒิไม่ต�่ากว่า
ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า
หรือด�ารงต�าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขึน้ไป 
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ�านวน
อย่างน้อย 3 คน

คุณวุฒิไม่ต�่ากว่า
ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า
หรือด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ�านวน
อย่างน้อย 3 คน

4. คุณสมบัติของ
 อาจารย์ผู้สอน

1. อาจารย์ประจ�า
 หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกสถาบัน
 มคีณุวุฒปิรญิญาโท
 หรือด�ารงต�าแหน่ง
 ทางวิชาการ
 ไม่ต�่ากว่า
 ผูช้่วยศาสตราจารย์
 ในสาขาวิชานั้น
 หรือสาขาวิชาที่
 สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
 ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ใน
 การท�าวิจัยที่ไม่ใช่
 ส่วนหนึ่งของการ
 ศึกษาเพื่อรับ
 ปริญญา

1. อาจารย์ประจ�า
 หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกสถาบัน
 มคีณุวุฒปิรญิญาเอก
 หรือด�ารงต�าแหน่ง
 ทางวิชาการ
 ไม่ต�่ากว่า
 รองศาสตราจารย์
 ในสาขาวิชานั้น
 หรือสาขาวิชาที่
 สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
 ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ใน
 การท�าวิจัยที่ไม่ใช่
 ส่วนหนึ่งของการ
 ศึกษาเพื่อรับ
 ปริญญา

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867 
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก�าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย 
หลงัจากส�าเรจ็การศกึษา ทัง้นี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัที่เริม่สอน  
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก  
และเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย ์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

46    คู่มือก�รประกันคุณ
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5. คุณสมบัติของ
 อาจารย์ที่ปรกึษา
 วิทยานิพนธ์หลกั
 และอาจารย์
 ที่ปรึกษาการ
 ค้นคว้าอิสระ

1. เป็นอาจารย์ประจ�า
 ที่มีคุณวุฒิ
 ปริญญาเอก หรือ
 ด�ารงต�าแหน่งทาง
 วิชาการไม่ต�่ากว่า
 รองศาสตราจารย์ 
 ในสาขาวิชานั้น
 หรือสาขาวิชาที่
 สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ใน
 การท�าวิจัยที่ไม่ใช่
 ส่วนหนึ่งของการ
 ศกึษาเพื่อรบัปรญิญา

1. เป็นอาจารย์ประจ�า
 ที่มีคุณวุฒิ
 ปริญญาเอก หรือ
 ด�ารงต�าแหน่งทาง
 วิชาการไม่ต�่ากว่า
 รองศาสตราจารย์ 
 ในสาขาวิชานั้น
 หรือสาขาวิชาที่
 สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ใน
 การท�าวิจัยที่ไม่ใช่
 ส่วนหนึ่งของการ
 ศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้
 1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท�างานแบบเต็มเวลา
   หรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้าง
   ที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก�าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน
   อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตร อาจารย์
   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
   วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้
 2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
   วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
   อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ

6. คุณสมบัติของ
 อาจารย์ที่ปรกึษา
 วิทยานิพนธ์ร่วม 
 (ถ้ามี)

1. เป็นอาจารย์ประจ�า
 หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกทีม่คีณุวุฒิ
 ปริญญาเอกหรือ
 ด�ารงต�าแหน่งทาง
 วิชาการไม่ต�่ากว่า
 รองศาสตราจารย์ 
 ในสาขาวิชานั้น
 หรือสาขาวิชาที่
 สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ใน
 การท�าวิจัยที่
 ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
 ของการศึกษา
 เพื่อรับปริญญา

1. เป็นอาจารย์ประจ�า
 หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกที่มีคณุวฒุิ
 ปรญิญาเอกหรือ
 ด�ารงต�าแหน่งทาง
 วิชาการไม่ต�่ากว่า
 รองศาสตราจารย์
 ในสาขาวิชานั้น
 หรือสาขาวิชาที่
 สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
 ในการท�าวิจัยที่
 ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
 ของการศึกษา
 เพื่อรับปริญญา 

 แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เปิดสอนเป็นอย่างด ีซึง่อาจเป็นบคุลากรทีไ่ม่อยู่ในสายวชิาการ หรอืเป็นผูท้รงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต�าแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ประจ�าในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ�าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบนัทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้
ไม่ต�่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด 
 ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็น
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิด
สอน สถาบันอุดมศึกษา อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษาให้รบัทราบการแต่งตัง้นัน้ด้วย 
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7. คุณสมบัติของ 
 อาจารย์ผู้สอบ
 วิทยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ประจ�า 
 และผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกสถาบัน
 ที่มีคุณวุฒิ
 ปริญญาเอก
 หรือเทียบเท่า หรือ
 ด�ารงต�าแหน่งทาง
 วิชาการไม่ต�่ากว่า
 รองศาสตราจารย์
 ในสาขาวิชานั้น
 หรือสาขาวิชาที่
 สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
 ในการท�าวิจัยที่
 ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
 ของการศึกษา
 เพื่อรับปริญญา

1. อาจารย์ประจ�า
 และผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกสถาบัน 
 ที่มีคุณวุฒิ
 ปริญญาเอก
 หรือเทียบเท่า หรือ
 ด�ารงต�าแหน่งทาง
 วิชาการไม่ต�่ากว่า
 รองศาสตราจารย์
 ในสาขาวิชานั้น
 หรือสาขาวิชาที่
 สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
 ในการท�าวิจัยที่
 ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
 ของการศึกษา
 เพื่อรับปริญญา

8. การตีพิมพ์
 เผยแพร่ผลงาน
 ของผูส้�าเร็จ
 การศกึษา

(เฉพาะแผน ก เท่านัน้) 
ต้องเป็นรายงาน
สบืเนื่องฉบบัเตม็ในการ
ประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือ
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์
วิชาการ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer 
review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดยพิจารณา
จากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด

48    คู่มือก�รประกันคุณ
ภ�พ

ก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ
.ศ. 2557



เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ

9. ภาระงาน
 อาจารย์ที่ปรึกษา
 วิทยานิพนธ์
 และการค้นคว้า
 อิสระในระดับ
 บัณฑิตศึกษา

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา 5 คน

การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา 15 คน

หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 
2 ประเภท ให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่
ท�าวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษา
ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา 5 คน

- ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา
 พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก�าหนดว่า อาจารย์ประจ�า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้
 ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ�าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
 นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้
 ต้องไม่เกนิ 10 คน เพือ่สนบัสนนุนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้าน
 ทุนวิจยัและเครือ่งมอืวิจยั รวมทั้งผูท้ีด่�าเนินโครงการวจิยัขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
 ในการผลิตผลงาน

10. อาจารย์
 ที่ปรึกษา
 วิทยานิพนธ์และ
 การค้นคว้าอสิระ
 ในระดับบัณฑิต
 ศึกษามีผลงาน
 วิจยัอย่างต่อเนือ่ง
 และสม�่าเสมอ

ควรมีอย่างน้อย 
1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน

ควรมีอย่างน้อย 
1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน

เป็นเจตนำรมณ์ที่ประสงค์ให้มีกำรพัฒนำงำนวิจัยอย่ำงสม�่ำเสมอ
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11. การปรับปรุง
  หลักสูตรตาม
  รอบระยะเวลา
  ที่ก�าหนด

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลยั/
สถาบัน เพื่อให้
หลกัสตูรใช้งาน
ในปีที่ 6)

หมายเหต ุส�าหรับ
หลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 
หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้
หลกัสตูรใช้งาน
ในปีที่ 6)

รวม  เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ

 
 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
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ตวับ่งชี้ที ่1.1  กำรบรหิำรกำรจดักำรหลกัสูตรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ง เกณฑ์มำตรฐำนหลกัสตูรระดบัปริญญำตรี และบณัฑิตศกึษำ พ.ศ. 2558

1) หลักสูตรระดับปริญญำตรี

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลักสูตร

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ

1. จ�ำนวนอำจำรย์
 ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตร

- ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
- เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติ
 อำจำรย์
 ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตร

- คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
 ทำงวิชำกำรไม่ต�่ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือ
 สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน 
- มผีลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลงั

- คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต�่ำกว่ำ
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน 
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- อำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จ�ำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมปีระสบกำรณ์ ในด้ำนกำรปฏิบตักิำร

3. คุณสมบัติ
 อำจำรย์ประจ�ำ 
 หลักสูตร

- คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต�่ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนและประจ�ำได้มำกว่ำหนึ่งหลักสูตร

4. คุณสมบัติ
 อำจำรย์ผู้สอน

•	 อาจารย์ประจ�า 
 - คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต�่ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
  หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
 - หำกเป็นอำจำรย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกำศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญำตรีได้
•	 อาจารย์พิเศษ 
 - คุณวุฒิระดับปริญญำโท หรือคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และ
 - มีประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
 - ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น

10. กำรปรับปรุง
  หลักสูตรตำมรอบ
  ระยะเวลำทีก่�ำหนด

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรืออย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ
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2) หลักสูตรระดับปริญญำโทและเอก

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. จ�ำนวนอำจำรย ์
 ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตร

- ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และ
- เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติอำจำรย ์
 ผู้รับผิดชอบ
 หลักสูตร

- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
 ที่มีต�ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
 หรือเทียบเท่ำที่มีต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

3. คุณสมบัติอำจำรย ์
 ประจ�ำหลักสูตร

- คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ

- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

- คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
 หรือเทียบเท่ำที่มีต�ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

4. คุณสมบัติ
 อำจำรย์ผู้สอน

•	 อาจารย์ประจ�า
 - คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้น 
  หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 

 - ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
  อย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

•	 อาจารย์ประจ�า
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
  หรือเทียบเท่ำที่มีต�ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น
  หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
 - ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
  อย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

•	 อาจารย์พิเศษ
 - คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำ
  ที่สัมพันธ์กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน
 - มีประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนและมีผลงำนทำงวิชำกำร
  อย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
 - ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ�ำ
  เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น

•	 อาจารย์พิเศษ
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
  หรือเทียบเท่ำ
 - มีประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนและมีผลงำน
  ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
 - ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยม ี
  อำจำรย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาเอก

5. คุณสมบัติของ
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ
 วิทยำนิพนธ์หลัก
 และอำจำรย์ที่ปรกึษำ
 กำรค้นคว้ำอิสระ

- เป็นอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ 
 ขั้นต�่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต�ำ่กว่ำ
 รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวชิำนั้น หรอืสำขำวิชำที่สมัพันธ์กัน และ
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

- เป็นอำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 
 หรือขั้นต�่ำปริญญำโท หรือเทียบเท่ำและด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร
 ไม่ต�ำ่กว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน้ หรอืสำขำวิชำทีส่มัพันธ์กัน
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

6. คุณสมบัติของ
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ
 วิทยำนิพนธ์ร่วม
 (ถ้ำมี)

•	 อาจารย์ประจ�า
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท หรือเทียบเท่ำและด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต�่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย ์
  ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
 - มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

•	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
 - มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือ
  สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง 

 - หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก�ำหนดจะต้องมีควำมรู้
  ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
  กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
  ของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ

•	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 - มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
  ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 
 - หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก�ำหนดจะต้องมีควำมรู้
  ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
  หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
  โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ

7. คุณสมบัติของ
 อำจำรย์ผู้สอบ
 วิทยำนิพนธ์

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร
 และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์
 ต้องไม่เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตร
 และผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน ประธำนผู้สอบ
 วิทยำนิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก

•	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
  หรือเทียบเท่ำและด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต�่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์
  ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
 - มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
  โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

•	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
  หรือเทียบเท่ำและด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต�่ำกว่ำ
  รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
 - มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
  โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
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ปริญญาโท ปริญญาเอก
•	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
 - มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติ ซึ่งตรง
  หรอืสมัพันธ์กับหวัข้อวิทยำนิพนธ์หรอืกำรค้นคว้ำอสิระไม่น้อยกว่ำ 10 เรือ่ง
 - หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก�ำหนดจะต้องมีควำมรู้
  ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง 
  หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
  โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ

•	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 - มผีลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รบักำรตพีิมพ์เผยแพร่ในระดบันำนำชำต ิซึง่ตรง
  หรอืสมัพันธ์กับหวัข้อวิทยำนิพนธ์หรอืกำรค้นคว้ำอสิระไม่น้อยกว่ำ 5 เรือ่ง
 - หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่ก�ำหนดจะต้องมีควำมรู้
  ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
  หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ
  โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำสถำบันและแจ้ง กกอ. ทรำบ

8. กำรตีพิมพ์เผยแพร่
 ผลงำนของผู้ส�ำเร็จ
 กำรศึกษำ

•	 แผน	ก1
 - ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
  คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.

•	 แบบ	1
 - ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
  คุณภำพตำมประกำศของ กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง

•	 แผน	ก2
 - ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
  คุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
  โดยบทควำมที่น�ำเสนอได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
  กำรประชุมทำงวิชำกำร (Proceeding)

•	 แบบ	2
 - ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
  คุณภำพตำมประกำศของ กกอ. 

•	 แผน	ข
 - รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วนหนึ่งของกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับ
  กำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

9. ภำระงำน
 อำจำรย์ที่ปรึกษำ
 วิทยำนิพนธ์และ
 กำรค้นคว้ำอิสระใน
 ระดบับณัฑิตศกึษำ

•	 วิทยานิพนธ์		 	 - อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คนต่อนักศึกษำ 5 คน 
•	 การค้นคว้าอิสระ	 - อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คนต่อนักศึกษำ 15 คน  
       - หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต�ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือปริญญำโทและมีต�ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ
        รองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษำ 10 คน
       - หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษำที่ท�ำวิทยำนิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ำกับนักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน

10.  กำรปรับปรุง
 หลักสูตรตำมรอบ
 ระยะเวลำทีก่�ำหนด

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรืออย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1. จ�ำนวนอำจำรย์
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

- ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
- เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น

- ไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
- เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น

2. คณุสมบตัิอำจำรย์
 ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูร

- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท 
 หรือเทียบเท่ำที่มีต�ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

- คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
 หรือเทียบเท่ำที่มีต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ขึ้นไป
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

3. คุณสมบัติอำจำรย์
 ประจ�ำหลักสูตร

- คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ

- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

- คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
 หรือเทียบเท่ำที่มีต�ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป
- มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย

4. คุณสมบัติอำจำรย์
 ผู้สอน

•	 อาจารย์ประจ�า
 - คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้น  
  หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 

 - ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย  
  1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

•	 อาจารย์ประจ�า
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
  หรือเทียบเท่ำที่มีต�ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น
  หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
 - ต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
  1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

•	 อาจารย์พิเศษ
 - คุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำนั้น
  หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
 - มีประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
 - ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ�ำ
  เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น

•	 อาจารย์พิเศษ
 - คุณวุฒิระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต�่ำปริญญำโท
  หรือเทียบเท่ำ
 - มีประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
 - ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ�ำ
  เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

10. กำรปรับปรุง
  หลักสูตรตำมรอบ
  ระยะเวลำที่ก�ำหนด

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรืออย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ

 
 เกณฑ์กำรประเมินดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

  ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก�าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลกัสตูรไม่ได้มาตรฐาน 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�าคญัทีส่ดุของสถาบนัอดุมศกึษาคอื การผลติบณัฑิต หรอืการจดักิจกรรมการเรยีน การสอน
ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูใ้นวิชาการและวชิาชพี มคีณุลกัษณะตามหลกัสตูรทีก่�าหนด บณัฑิตระดบัอดุมศกึษาจะต้อง
เป็นผู้มคีวามรู ้มคีณุธรรมจรยิธรรม มคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
เพ่ือการด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส�านึก และความรับผิดชอบ 
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการก�ากับและส่งเสริม การด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
ได้จดัท�ามาตรฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการผลติบณัฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิเพ่ือมุง่เน้นเป้าหมาย การจดัการศกึษาทีผ่ลการเรียนรูข้องนกัศกึษา ซึง่เป็นการประกัน 
คุณภาพบัณฑิตท่ีได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  
ได้เชือ่มัน่ถงึคณุภาพของบณัฑิตทีผ่ลติออกมาเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในผลลพัธ์การเรยีนรูใ้นแต่ละหลกัสตูร
คณุภาพบณัฑิตในแต่ละหลกัสตูรจะสะท้อนไปทีค่ณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาต ิโดยพิจารณาจากผลลพัธ์การเรยีนรู ้การมงีานท�า และคุณภาพผลงานวิจยัของนกัศึกษาและผูส้�าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท�าหรือผลงานวิจัยของผู้ส�าเร็จการศึกษา
   - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
   - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโททีไ่ด้รบัการตพิีมพ์หรอืเผยแพร่
   - ผลงานของนักศกึษาและผูส้�าเรจ็การศกึษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก�าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก�าหนดไว้ใน มคอ.2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์  
เชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตวับ่งชีน้ีจ้ะเป็นการประเมนิคุณภาพบณัฑิต ในมมุมอง 
ของผู้ใช้บัณฑิต

เกณฑ์การประเมิน
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค�านวณ

     คะแนนที่ได้   =
  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต   

           จ�านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
   จ�านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนบัณฑิต  
ที่ส�าเร็จการศึกษา

หมายเหตุ : 
  - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถำบันอุดมศึกษำต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่ำ 
   หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบกำรปรับปรุงก็ตำม โดยน�ำผลกำรด�ำเนินงำนของหลักสูตรในรอบ 
   ที่ผ่ำนมำใช้ประกอบกำรประเมิน 
  - กรณีบัณฑิตที่มีอำชีพอิสระ ไม่ต้องเอำมำนับในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนำนำชำติ เป็นนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ 90% กำรประเมินบัณฑิต  
   อำจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจำกเดินทำงกลับประเทศไปแล้ว สำมำรถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่  
   เป็นนักศึกษำชำวไทยเป็นฐำนในกำรคิด เช่น มีนักศึกษำต่ำงชำติ 90 คน มีนักศึกษำไทย 10 คน  
   ให้ประเมินโดยคิดจำกนักศึกษำไทยจ�ำนวน 10 คนเป็นฐำนที่ 100 %

58    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557



ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2   (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
      ภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์  

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีส�าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  
ท่ีได้งานท�าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ�าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีส�าเร็จการศึกษา 
เมือ่เทยีบกบับณัฑิตทีส่�าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษานัน้ การนบัการมงีานท�านับกรณีการท�างานสจุรติทุกประเภท 
ท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ�าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค�านวณร้อยละของผู้มีงานท�าของ 
ผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค�านวณเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนงานใหม่ 
หลังส�าเร็จการศึกษาเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน
  โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

   จ�านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
x 100   

       จ�านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ารวจทั้งหมด

การค�านวณค่าร้อยละนี้ไม่น�าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท�าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

     
คะแนนที่ได้   =      

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
x 5   

                       100

หมายเหต ุ: 
  - จ�านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส�ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวนบณัฑิตท่ีส�าเรจ็การศกึษา 
  - กรณหีลกัสตูรใหม่ ไม่ต้องประเมนิตัวบ่งชีท่ี้ 2.1 และ 2.2 เนือ่งจำกไม่มีผูส้�ำเรจ็กำรศึกษำ ส�ำหรบัหลกัสตูร 
   ปรบัปรงุท่ีมนัีกศกึษำเรยีนอยู่ ต้องประเมนิตวับ่งชีท่ี้ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนือ่งจำกมผีูส้�ำเรจ็กำรศึกษำแล้ว 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   (ปรญิญาโท) ผลงานของนักศกึษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ด้รับ 
      การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การศึกษาในระดบัปรญิญาโทจะต้องมกีารค้นคว้าคดิอย่างเป็นระบบวจิยั เพ่ือหาค�าตอบท่ีมคีวามน่าเชือ่ถอื 
ผูส้�าเรจ็การศกึษาจะต้องประมวลความรูเ้พ่ือจดัท�าผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช้ความรูอ้ย่างเป็น 
ระบบและสามารถน�าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมนิคุณภาพของผลงาน 
ของผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

เกณฑ์การประเมิน
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�า้หนกัของผลงานที่ตพีมิพ์เผยแพรต่่อผู้ส�าเร็จการศกึษาเปน็
คะแนนระหว่าง 0-5 ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา ตามสูตร

    ผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   x 100   
         จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 
คะแนนที่ได้   =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา   
x 5   

               40

หมายเหตุ : 
  - กำรนับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนกัศึกษำและผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำ นบั ณ วันทีไ่ด้รบักำรตีพิมพ์ 
   ผลงำนในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติมิได้นับจำกวันที่ได้รับกำรตอบรับ (Accepted)
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ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.10 • บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.20 • บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 • บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่
 ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบ
 เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 • บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80 • บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับ
 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศ
 ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
 (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00 • บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
 ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
 ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
• ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลอืกให้น�าเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ
  1. ผลงานวิจัยท่ีมชีือ่นกัศกึษาและอาจารย์ร่วมกนัและนับในตวับ่งชีน้ี้แล้ว สามารถน�าไปนับในตวับ่งชี ้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
  2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 
การประเมินนั้นๆ
  3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
      ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การศกึษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดบัสงูจะต้องมกีารค้นคว้า คดิอย่างเป็นระบบ วิจยั
เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้ เพื่อ 
จดัท�าผลงานทีแ่สดงถึงความสามารถในการใช้ความรูอ้ย่างเป็นระบบและสามารถน�าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

เกณฑ์การประเมิน
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�า้หนกัของผลงานที่ตพีมิพ์เผยแพรต่่อผู้ส�าเร็จการศกึษาเปน็
คะแนนระหว่าง 0-5 ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษาตามสูตร

    ผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
x 100   

           จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ =

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา   
x 5

            80

หมายเหตุ : 
  - กำรนับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของนกัศึกษำและผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำ นบั ณ วันทีไ่ด้รบักำรตีพิมพ์ 
   ผลงำนในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติมิได้นับจำกวันที่ได้รับกำรตอบรับ (Accepted) 
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ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 • บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 • บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
 ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
 การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงาน
 ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
 ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 • บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80 • บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับ
 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็น
 ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
 (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00 • บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
 ทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
• ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลอืกให้น�าเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ :
  1. ผลงานวิจยัท่ีมชีือ่นกัศกึษาและอาจารย์ร่วมกนัและนับในตวับ่งชีน้ี้แล้ว สามารถน�าไปนับในตวับ่งชี ้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
  2. ผลงานของนักศกึษาและผูส้�าเรจ็การศกึษาให้นับผลงานทกุชิน้ทีม่กีารตพิีมพ์เผยแพร่ในปีการประเมนินัน้ๆ 
  3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่   3   นักศึกษา

  ความส�าเรจ็ของการจดัการศกึษาขึน้อยู่กับปัจจยัส�าคญัปัจจยัหนึง่ คอื นักศกึษา  ระบบประกนัคณุภาพ
นกัศกึษา ต้องให้ความส�าคัญกับการรบัหรอืคัดเลอืกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลกัสตูร ซึง่ต้องเป็นระบบท่ีสามารถ
คดัเลอืกนักศกึษาทีม่คีณุสมบตัแิละความพร้อมในการเรยีนในหลกัสตูรจนส�าเรจ็การศึกษา และการส่งเสรมิ
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
  ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 
(core subjects) (2) กลุม่ทกัษะชวีติและอาชพี (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media 
and technology skills) 
  ทักษะส�าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญมาก คือ 
  1. กลุม่ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชงิวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking  
and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและ
ความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 
  2. กลุม่ทักษะสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย 
การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) 
  3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว และ 
ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดรเิริม่และการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ 
และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น�าและรับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and social responsibility)

  การประกันคณุภาพหลกัสตูรในองค์ประกอบด้านนกัศึกษา เริม่ด�าเนนิการต้ังแต่ระบบการรบันักศึกษา 
การส่งเสรมิ และพัฒนานกัศกึษา และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กับนกัศกึษาภายใต้การด�าเนินการดงักล่าวให้พิจารณา
จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส�าเร็จ แต่ละหลักสูตร
จะมแีนวคดิปรชัญาในการออกแบบหลกัสตูร ซึง่จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดคณุสมบตัขิองนักศกึษาทีส่อดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก�าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีก�าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือ 
วิธีการคดันกัศกึษาให้ได้นักศกึษาทีม่คีวามพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจติ ความมุง่มัน่ท่ีจะเรยีน และ
มีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส�าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�าหนด
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - การรับนักศึกษา
  - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
  ในการประเมินเพือ่ให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด�าเนินงาน 
ทั้งหมด ที่ท�าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

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

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏบิตั/ิด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏบิตัทิี่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏบิตัิ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ในช่วงปีแรกของการศกึษา ต้องมกีลไกในการพัฒนาความรูพ้ื้นฐานหรอืการเตรยีมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก 
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ  
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส�านึกสาธารณะ 
มีการวางระบบการดูแลให้ค�าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส�าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรก�าหนด รวมท้ังการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - การควบคุมการดูแลการให้ค�าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
  - การควบคุมดูแลการให้ค�าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
  - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 ในการประเมินเพือ่ให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการ ด�าเนนิงาน 
ท้ังหมด ท่ีท�าให้ได้นักศกึษาเรยีนอย่างมีความสขุและมทีกัษะท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบอาชพีในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

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

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏิบตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการประกันคุณภาพควรท�าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผล 
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้น้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 
ในประเด็นต่อไปนี้
  - การคงอยู่  
  - การส�าเร็จการศึกษา 
  - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

หมายเหตุ :
  - กำรประเมนิควำมพึงพอใจของนักศกึษำ เป็นกำรประเมนิควำมพึงพอใจของนกัศกึษำต่อกระบวน 
   ที่ด�ำเนินกำรให้กับนักศึกษำตำมกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 
  - อตัรำกำรคงอยู่ของนักศึกษำ คิดจำกจ�ำนวนนกัศกึษำทีเ่ข้ำในแต่ละรุน่ ลบด้วยจ�ำนวนนักศกึษำทีอ่อก 
   ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีกำรศึกษำที่ประเมิน ยกเว้น กำรเสียชีวิต กำรย้ำยสถำนที่ท�ำงำนของนักศึกษำ 
   ในระดบับณัฑิตศกึษำ คดิเป็นร้อยละของจ�ำนวนทีร่บัเข้ำในแต่ละรุน่ท่ีมบีณัฑิตส�ำเรจ็กำรศึกษำแล้ว 
  - กำรคิดร้อยละของจ�ำนวนนักศึกษำที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

ตัวอย่ำงกำรค�ำนวนหลักสูตร 4 ปี

ปีการศึกษา
จ�านวนรับเข้า

1

จ�านวนส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   2 จ�านวนที่ลาออก
และคัดชื่อออกสะสมจนถึง
สิ้นปีการศึกษา 2558   32556 2557 2558

2553 X

2554 X

2555 X

      อัตราการส�าเร็จการศึกษา  =        x 100

      อัตราการคงอยู่  =        -        x 100
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีการ
 รายงาน
 ผลการ 
 ด�าเนินงาน

• มีการ
 รายงาน  
 ผลการ
 ด�าเนินงาน
 ในบางเรื่อง

• มีการ
 รายงานผล
 การด�าเนนิงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�า
 อธิบาย
 ในตัวบ่งชี้

• มกีารรายงาน
 ผลการ
 ด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง 
 ตาม
 ค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้ม
 ผลการ
 ด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้น
 ในบางเรื่อง

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน  
 ครบทุกเรื่องตาม
 ค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้มการ
 ด�าเนินงานที่ดีขึ้น
 ในทุกเรื่อง

• มีการรายงานผลการ
 ด�าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
 ค�าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
• มีแนวโน้มผลการด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
• มีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น 
 เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
 สถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
 และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
 เป็นผลการด�าเนินงานที่
 โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่   4   อาจารย์

  อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนท่ีส�าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เก่ียวข้องต้องมีการออกแบบระบบ ประกัน 
การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมคีณุภาพเหมาะสม มคุีณสมบตัสิอดคล้องกับสภาพบรบิท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กร 
และการปฏบิตังิานตามวิชาชพี ผูบ้รหิารต้องมกีารก�าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรม การด�าเนินงาน 
ตลอดจนการก�ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ 
ด�าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตราก�าลังอาจารย์มีจ�านวนเหมาะสมกับจ�านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ�านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมี 
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต�าแหน่งทางวิชาการ และความ
ก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 
  องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด�าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์  
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
   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 เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก�าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ทีเ่หมาะสม โปร่งใส นอกจากน้ีต้องมรีะบบการบรหิารอาจารย์ โดยการก�าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ทีก่�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ มกีารวางแผน 
และการลงทุนงบประมาณและทรพัยากรและกิจกรรมการด�าเนนิงาน ตลอดจนการก�ากับดแูล และการพัฒนา 
คุณภาพอาจารย์  
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตวับ่งชีน้ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด�าเนนิงานอย่างน้อย 
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  - ระบบการบริหารอาจารย์
  - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด�าเนินงานท้ังหมด ท่ีท�าให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต�าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้มี 
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

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

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏิบตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน�าเข้า 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท�าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
โดยท�าให้อาจารย์มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญทางสาขาวิชาท่ีเปิดให้บรกิาร และมปีระสบการณ์ที ่เหมาะสมกับ 
การผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต�าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  - จ�านวนบทความของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
   และ Scopus ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส�าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ
หรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ

เกณฑ์การประเมิน
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

  หลักสูตรระดับปริญญาโท
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป   

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
  ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

     จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
x 100   

       จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้   =      ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

     ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
x 5   

หมายเหตุ : 
  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน   
   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0-5 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
  ศาสตราจารย์รวมกันที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

  หลักสูตรระดับปริญญาโท
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
  ศาสตราจารย์รวมกันที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป   

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
  ศาสตราจารย์รวมกันที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100
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สูตรการค�านวณ 
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร

        จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   
x 100   

        จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้   =
      ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ 

     ร้อยละของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
x 5   

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมลูท่ีส�าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�าได้สร้างสรรค์ขึน้ เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร 
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน 
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน 
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�าแหน่งทาง 
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ ต�าราหรือหนังสือที่ใช้ใน 
การขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมท้ังงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

  หลักสูตรระดับปริญญาโท
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

   หลักสูตรระดับปริญญาเอก
  ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรตามสูตร

       ผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร   
x 100   

          จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้  =  ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร   
x 5   

      ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

            ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ

0.40 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศ
 ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
 ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
 ทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
 และจดัท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
 ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที ่1

1.00 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
 ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
 การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
• ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
• ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ
• ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
• ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ 
 แต่ไม่ได้น�ามาขอรับการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ
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  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น�าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

จ�านวนบทความของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ด้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ Scopus 
ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  หลกัสตูรในระดบัปรญิญาเอกถือได้ว่าเป็นหลกัสตูรสงูสดุของสถาบนัการศกึษาเป็นหลกัสตูรทีส่�าคญั
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความส�าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ   
  บทความวิจยัและบทความทางวิชาการหรอื Review Article ของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรปรญิญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ ในการท�าวิจัยมี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความ 
ท่ีตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน�าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ  
ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ�านวนบทความของอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดง 
ให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
  การค�านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาต ิต่ออาจารย์ประจ�าหลกัสตูรปรญิญาเอกน้ัน โดยน�าเสนอในรปูสดัส่วน ทัง้นี ้พิจารณาผลการด�าเนินงาน 
5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
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เกณฑ์การประเมิน
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   อัตราส่วน จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   อัตราส่วน จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  ที่ก�าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป  

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  อัตราส่วน จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  ที่ก�าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ
1. อัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  =    

จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง

จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

2. แปลงค่าที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5

  คะแนนที่ได้ = อัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร   x 5   
       อัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

               ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
  ถ้าอาจารย์ประจ�าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหน่ึงในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีมีจ�านวน 5 คน โดยอาจารย์ท้ัง 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�านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014    
   เท่ากับ 15 บทความ และจ�านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 
  - ในจ�านวนน้ีมบีทความ 8 บทความ ในฐานข้อมลู Scopus ท่ีได้รบัการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครัง้ และ 
   มีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง

78    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557



ดังนั้น อัตราส่วนจ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  =

    จ�านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง   
=

   8+2   
=

   10   
=   2.0   

       จ�านวนอาจารย์ประจ�าหลักสูตรทั้งหมด               5            5

    น�ามาค�านวณคะแนน   = 2.0   x  5 = 4.0  คะแนน
            2.5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการประกนัคณุภาพ ต้องน�าไปสูก่ารมอีตัราก�าลงัอาจารย์ท่ีมจี�านวนเหมาะสมกับจ�านวนนักศกึษา
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
  ในการรายงานการด�าเนนิงานตามตวับ่งชีน้ีใ้ห้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด�าเนนิงาน ในประเดน็ 
ต่อไปนี้
  - การคงอยู่ของอาจารย์   
  - ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไม่มีการ
 รายงาน
 ผลการ 
 ด�าเนินงาน

• มีการ
 รายงาน  
 ผลการ
 ด�าเนินงาน
 ในบางเรื่อง

• มีการ
 รายงานผล
 การด�าเนนิงาน
 ครบทุกเรื่อง
 ตาม
 ค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้

• มกีารรายงาน
 ผลการ
 ด�าเนินงาน
 ครบทุกเรื่อง 
 ตาม
 ค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้ม
 ผลการ
 ด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้น
 ในบางเรื่อง

• มีการรายงาน
 ผลการด�าเนินงาน  
 ครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบาย
 ในตัวบ่งชี้
• มีแนวโน้ม
 การด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง

• มีการรายงานผลการ
 ด�าเนินงานครบทุกเรื่อง
 ตามค�าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
• มีแนวโน้มผลการด�าเนินงาน
 ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
• มีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น 
 เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้น
 ในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
 และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
 สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
 เป็นผลการด�าเนินงานที่
 โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่   5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

  แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก�ากับการบริหารจัดการ
หลกัสตูรให้มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรควรมบีทบาทหน้าที่ 
ในการบริหารจัดการ 3 ด้านท่ีส�าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอน 
และกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด�าเนินการหลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส�าคัญกับ 
การก�าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
รวมทัง้การวางระบบผูส้อนและอาจารย์ทีป่รกึษา ซึง่ต้องเป็นบคุคลทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ 
และมคีณุสมบตัเิหมาะสมในการพัฒนานักศกึษาให้เตม็ศกัยภาพ จดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเน้นนกัศกึษา
เป็นส�าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้   
   ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
   ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
   ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน
   ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด�าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  แม้ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส�านักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุม
ก�ากับการจัดการรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน้นกับนักศึกษาเป็นส�าคัญ  
โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้น 
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
  
  ในการประเมินเพือ่ให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใดให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด�าเนนิงาน 
ท้ังหมดท่ีท�าให้หลกัสตูรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ 
ของประเทศ

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5

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

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  หลกัสูตรต้องให้ความส�าคญักับการวางระบบผูส้อนในแต่ละรายวิชา โดยค�านึงถงึความรูค้วามสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชาน้ันๆ  
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส�าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส�าคัญกับการก�าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก�าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานพินธ์ การค้นคว้าอสิระทีเ่หมาะสมกบัหวัข้อวทิยานพินธ์  การค้นคว้าอสิระ และลกัษณะของนกัศกึษา 
ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้ค�าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการท�า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย จนส�าเร็จการศึกษา
  กระบวนการเรียนการสอนส�าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรท่ีก�าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ 
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทกัษะการเรยีนรูด้้วยตนเอง ทกัษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท�าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่ใด
ก็ได้ ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส�าหรับหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น

  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน  
ในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - การก�าหนดผู้สอน
  - การก�ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
   และการจัดการเรียนการสอน
  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
   การบริการวิชาการทางสังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
  - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
  - การช่วยเหลือ ก�ากับ ติดตามในการท�าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
   และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 
การด�าเนินงานท้ังหมด ท่ีท�าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของ 
ผูเ้รยีนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ก่อให้เกิดผลการเรยีนรูบ้รรลตุามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

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

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน�าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(assessment for learning) การประเมินที่ท�าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน�าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล 
การเรยีนรูข้องนกัศึกษาการจดัการเรยีนการสอนจงึควรส่งเสริมให้มีการประเมนิ เพ่ือจดุมุง่หมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส�าคัญกับการก�าหนดเกณฑ์การประเมิน  
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
มีการก�ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมี 
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท�าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้  
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องให้ความส�าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
  - การก�ากับการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิหลกัสตูร  (มคอ.5  มคอ.6  และ มคอ.7) 
  - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของ 
ผลการด�าเนินงานท้ังหมดท่ีสะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเชื่อถือได้ ให้ 
ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

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

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏบิตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด�าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการด�าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด�าเนินงาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลกัสตูรด�าเนนิงานได้ในแต่ละปีการศกึษา อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรจะเป็นผูร้ายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 
ในแบบรายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

เกณฑ์การประเมิน
มีการด�าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน เท่ากับ 0
มีการด�าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มกีารด�าเนนิงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชีผ้ลการด�าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี มค่ีาคะแนนเท่ากับ 4.00
มกีารด�าเนนิงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชีผ้ลการด�าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี มค่ีาคะแนนเท่ากับ 4.50
มกีารด�าเนนิงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชีผ้ลการด�าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี มค่ีาคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการด�าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด�าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

หมายเหตุ : 
  คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้มีประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2558  
ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
  ข้อ 2 ระบวุ่ำ “กรณีท่ีสถำบนัอดุมศกึษำจะจดัท�ำรำยละเอยีดของรำยวิชำ รำยละเอยีดของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของรำยวิชำ รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรของประสบกำรณ ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถ
ด�ำเนินกำรจัดท�ำระบบเก็บข้อมูลรำยละเอียดตำมแนวทำงของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนหัวข้อรำยละเอียดให้เหมำะสมกับบริบทเฉพำะของสถำบันอุดมศึกษำนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ 
ให้ค�ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของกำรจัดท�ำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”
  ข้อ 3 ระบุว่ำ “ให้ถือว่ำ ตัวบ่งชี้ผลกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ จ�ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น
เพียงแนวทำงเท่ำน้ัน โดยสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถก�ำหนดตัวบ่งชี้ผลกำรด�ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คณุวุฒไิด้เอง ซึง่แต่ละหลกัสตูรมอีสิระในกำรก�ำหนดตวับ่งชีผ้ลกำรด�ำเนินงำนทีใ่ช้ในกำรตดิตำม ประเมนิ และ
รำยงำนคุณภำพของหลกัสตูรประจ�ำปีท่ีระบไุว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลกัสตูร ตำมบรบิทและวัตถุประสงค์
ในกำรผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบหรืออนุมัติจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ ในระหว่ำงที่สถำบัน
อุดมศึกษำยังไม่สำมำรถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหำกหลักสูตรใด
มีควำมประสงคก์�ำหนดตวับ่งชีแ้บบเดิมกส็ำมำรถกระท�ำได ้กรณีหลกัสตูรมีกำรปรบัตวับง่ชีใ้หม่ ให้น�ำเสนอ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบในกำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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องค์ประกอบที่   6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  ในการด�าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท�าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wif i และอื่นๆ รวมท้ังการบ�ารุงรักษาท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท่ี้ก�าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิโดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์

  องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
   ตัวบ่งชี้  6.1    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ�านวย
ความสะดวกหรอืทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้เช่น อปุกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมดุ หนังสอื ต�ารา สิง่พิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณ 
เพียงพอ และมคีณุภาพพร้อมใช้งาน ทนัสมยั โดยพิจารณาการด�าเนนิการปรบัปรงุพัฒนาจากผลการประเมนิ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
  ในการรายงานการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
  - ระบบการด�าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนั โดยมส่ีวนร่วมของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรเพ่ือให้ 
   มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  - จ�านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
  - กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ต่อสิง่สนบัสนนุ 
   การเรียนรู้

  ในการประเมินเพือ่ให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด�าเนินงาน 
ท้ังหมดท่ีสะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5

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

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• ไม่มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสูก่าร
 ปฏิบตั/ิ
 ด�าเนินงาน

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน 
 กระบวนการ
• ไม่มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ

• มรีะบบ 
 มกีลไก
• มีการน�า
 ระบบกลไก
 ไปสู่การ
 ปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน 
• มีการประเมิน  
 กระบวนการ
• มีการ
 ปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผลการ
 ประเมิน

• มรีะบบ มกีลไก
• มีการน�าระบบ 
 กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/
 ด�าเนินงาน
• มีการประเมิน
 กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
 พัฒนา
 กระบวนการ
 จากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการ
 ปรับปรุงเห็น
 ชัดเจนเป็น
 รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�าระบบ กลไกไปสู่
 การปฏิบัติ/ด�าเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
 กระบวนการจากผล
 การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
 เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
 หลักฐานเชิงประจักษ์
 ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
 ประเมิน สามารถให้เหตุผล
 อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
 ที่ดีได้ชัดเจน
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บทที่ 5
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการ ในระดับคณะ 
จ�านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ 
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิ
  ปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะ 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่ง 
  ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะ 
ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

1.4 จ�านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า
  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 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอก ต่อจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�า
  และนักวิจัย

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ต่ออาจารย์ประจ�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 กลุ่มสถาบัน 
  และเอกลักษณ์ของคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่   1   การผลิตบัณฑิต

  พันธกิจท่ีส�าคญัทีส่ดุของสถาบนัอดุมศกึษา คอื การผลติบณัฑิต หรอืการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
ให้ผูเ้รยีนมคีวามรูใ้นวิชาการและวิชาชพี มคีณุลกัษณะตามหลกัสตูรทีก่�าหนด การเรยีนการสอนในยุคปัจจบุนั
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจดัการหลักสูตรและการเรยีนการสอน เริม่ตัง้แต่การก�าหนดปัจจยัน�าเข้าทีไ่ด้มาตรฐานตามท่ีก�าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

  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�าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคานวณ 

  
คะแนนที่ได้   =

  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   

          จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : 
  - หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 
   อุดมศกึษาเหน็ชอบ ไม่ต้องน�าคะแนนการประเมนิของหลกัสตูรนัน้มาค�านวณในตวับ่งชีน้ี้ แต่ต้อง 
   รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
  - ในกำรค�ำนวณค่ำคะแนน หำกหลักสูตรใช้ระบบอื่นท่ีไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน�ำมำค�ำนวณ 
   ทั้งตัวตั้งตัวหำร
  - ทุกหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แม้ว่ำจะเป็นหลักสูตรท่ีขอปิดด�ำเนินกำรแล้วแต่ยังม ี
   นักศึกษำคงค้ำงอยู่) ให้น�ำมำค�ำนวณด้วยทั้งตัวต้ังและตัวหำร โดยใช้เฉพำะตัวบ่งชี้ท่ีเก่ียวข้อง 
   เท่ำนั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การศกึษาระดบัอดุมศกึษาถือเป็นการศกึษาระดบัสงูสดุทีต้่องการบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถและ
ความลุม่ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบตัพัินธกิจส�าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑิต ศกึษาวิจยั เพ่ือการตดิตาม 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง 
การศกึษาท่ีตรงหรอืสมัพันธ์กับหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกับพันธกิจ หรอืจดุเน้นของหลกัสตูร 

เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
  1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด 
   ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
  2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนด 
   ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

    จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
x 100   

      จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   
คะแนนที่ได้   =

  ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   
x 5

   

        ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
                ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาภายใน 
รอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. การนับจ�านวนอาจารย์ประจ�าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�าท่ีระบุในค�าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�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�าแหน่งทางวิชาการตามสูตร

    จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   
x 100   

          จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   
คะแนนที่ได้   =

  ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   
x 5   

        ร้อยละของอาจารย์ประจ�าคณะท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
                    ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งส�าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ ท่ีจะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ 
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก�าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต บัณฑิต 
ดังนั้น คณะจึงควรมีจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกิน
จ�านวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน
  ในกรณีที่จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด 
เป็นคะแนน 5
  ในกรณีท่ีจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค�านวณหาค่า 
ความแตกต่างระหว่างจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน�าค่าความ 
แตกต่างมาพิจารณา ดังนี้ 
  ค่าความแตกต่างของจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ร้อยละ 20 ก�าหนดเป็นคะแนน 0
  ค่าความแตกต่างของจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น�ามาเทยีบบญัญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสตูรน้ันๆ

สูตรการค�านวณจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ค�านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง จ�านวน
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนกับจ�านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาทีเ่ปิดสอนทกุรายวิชาตลอดปีการศกึษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก�าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค�านวณ ดังนี้
    SCH = ∑nici 
    เมื่อ ni = จ�านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
     ci   = จ�านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

2. ค�านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค�านวณ ดังนี้ 

  
จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  =

             Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี

            จ�านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน   
                       การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
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การปรบัจ�านวนในระหว่างปรญิญาตรแีละบณัฑิตศกึษา ให้มกีารปรบัค่าจ�านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน�ามารวมค�านวณหาสัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
ต่ออาจารย์ประจ�า

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�าแยกตามกลุ่มสาขา

กลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษา

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�า

1.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  - แพทยศาสตร์ 
  - 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

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน�ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร

  สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลา สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
  ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าที่เป็นจริง     

–
 จ�านวนอาจารย์ประจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน   

X 100
   

   สัดส่วนจ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2. น�าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค�านวณคะแนน ดังนี้
  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 ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   24 - 25   x  100  =  ร้อยละ -4  ได้คะแนน 5 คะแนน                      25

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   32 - 25   x  100  =  ร้อยละ 28  ได้คะแนน 0 คะแนน                      25

จ�านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�านวนอาจารย์ประจ�า ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
 

 ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   =   28 - 25   x  100  =  ร้อยละ 12                      25

 คะแนน   =   5 – (12)  =  5 - 3  =  2 คะแนน
        4

หมายเหตุ :

  - กำรคดิค่ำ FTES กรณีหลกัสตูรท่ีสภำวิชำชพีก�ำหนดสดัส่วนจ�ำนวนนกัศึกษำต่ออำจำรย์ประจ�ำไม่ตรงกับ 
   สัดส่วนที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557  
   ให้สถำบันอุดมศึกษำยึดตำมสัดส่วนที่สภำวิชำชีพก�ำหนด
  - กรณทีีค่ณะมหีลำยกลุม่สำขำ ต้องแยกอำจำรย์ประจ�ำว่ำอยู่กลุม่สำขำใดก่อนน�ำมำหำค่ำคะแนน 
   ของแต่ละกลุ่ม แล้วน�ำมำคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  คณะควรจดับรกิารด้านต่างๆ ให้นักศกึษาและศษิย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนกัศกึษา เพ่ือการ 
ด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ต้ังแต่การให้ค�าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจ�าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้
บริการทั้งหมดต้องให้ความส�าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. จัดบริการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา  
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
  4. ประเมนิคณุภาพของการจดักิจกรรมและการจดับรกิารในข้อ 1-3 ทกุข้อไม่ต�า่กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  5. น�าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
  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 อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด�าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ ผู้เข้าร่วม
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คณุลกัษณะบณัฑิตทีพึ่งประสงค์ ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒแิห่งชาติ 
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก�าหนดเพ่ิมเติม  
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิต และน�าหลกั PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, 
Act) ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. จดัท�าแผนการจดักิจกรรมพัฒนานกัศกึษาในภาพรวมของคณะโดยให้นกัศกึษามส่ีวนร่วมในการ 
จัดท�าแผนและการจัดกิจกรรม
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด�าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
    (1) คุณธรรม จริยธรรม 
    (2) ความรู้ 
    (3) ทักษะทางปัญญา
    (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
    (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
  4. ทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการมีการประเมินผลความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน�า 
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด�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

  สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อม 
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส�าเร็จและเกิดประโยชน์จ�าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ  
3 ประการ คอื 1) สถาบนัต้องมแีผนการวิจยัมรีะบบและกลไก ตลอดจนมกีารสนับสนุนทรพัยากรให้สามารถ
ด�าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัด 
การเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ 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
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การด�าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน 
ทีก่�าหนดไว้ ท้ังการสนับสนนุด้านการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจยัจากงบประมาณของสถาบนั 
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นซึ่งรวมถึง 
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ 
ก�าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. มรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิจยัท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานวิจยั หรอื 
งานสร้างสรรค์
  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
   - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย ์
    ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
   - สิง่อ�านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวิจยัหรอืการผลติงานสร้างสรรค์ เช่น 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ    
   - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชมุวิชาการ การจดัแสดง 
    งานสร้างสรรค์ การจดัให้มศีาสตราจารย์อาคนัตกุะหรอืศาสตราจารย์รบัเชญิ (visiting professor) 
  3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก�าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
  6. มรีะบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสทิธ์ิของงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ทีน่�าไปใช้ประโยชน์ 
และด�าเนินการตามระบบที่ก�าหนด

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ 
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดชองตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน 
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท�าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม  
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
  นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้
ที่ส�าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 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   =

 จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก   

            จ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

  

2. แปลงจ�านวนเงินที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   
คะแนนที่ได้  =

     จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

        จ�านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
x 5   

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ

หมายเหต ุ
  1. จ�านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ
  2. ให้นบัจ�านวนเงนิท่ีมกีารลงนามในสญัญารบัทุนในปีการศกึษาหรือปีงบประมาณหรอืปีปฏิทินนัน้ๆ  
ไม่ใช่จ�านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
  3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี 
ที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
  4. การนบัจ�านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั  สามารถนบัเงนิโครงการวจิยัสถาบนัทีไ่ด้ลงนามในสญัญา 
รับทุนโดยอาจารย์ประจ�าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด�าเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์
 
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลงานทางวชิาการเป็นข้อมลูท่ีส�าคญัในการแสดงให้เหน็ว่าอาจารย์ประจ�าและนักวิจยัได้สร้างสรรค์ข้ึน 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่ม ี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานทางวชิาการอยู่ในรปูของบทความวิจยัหรอืบทความทางวิชาการทีต่พิีมพ์ในรายงาน สบืเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที ่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ ต�าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ 
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและ 
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
  1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป   
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

  2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง   
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
   ที่ก�าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�า้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจยัตามสตูร

   ผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย   
x 100

   

       จ�านวนอาจารย์ประจ�าและนักวิจัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  คะแนนที่ได้  =  ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย   
x 5

   

       ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย
           ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ก�าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ

0.40 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรับการ
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�าเป็นประกาศ
 ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
 กลุ่มที่ 2

0.80 • บทความวจิยัหรอืบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีตพิีมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาตท่ีิไม่อยู่ใน 
 ฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การ
 พิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน�าเสนอ
 สภาสถาบนัอนมุตัแิละจดัท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ 
 ภายใน 30 วนั นบัแต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตพิีมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏ
 ในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที ่1
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ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

1.00 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
 ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
• ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
• ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�าเนินการ
• ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
• ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ต�าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ
 แต่ไม่ได้น�ามาขอรับการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการ

  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น�าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ 
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ก�าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน้�าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่   3   การบริการวิชาการ

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมี  
ความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ 
เหมาะสม โดยให้บรกิารท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอสิระ หน่วยงานสาธารณะ ชมุชน และสงัคม 
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�างาน
วิจัยเพ่ือตอบค�าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท�าประโยชน์ 
ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น�ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย

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

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การบรกิารวชิาการเป็นภารกิจหลักอกีอย่างหน่ึงของสถาบนัอดุมศกึษา คณะควรค�านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บรกิารวิชาการแก่สงัคม โดยศึกษาความต้องการของกลุม่เป้าหมายน�ามาจดัท�าแผนบรกิารวิชาการ
ประจ�าปีทั้งการบริการวิชาการท่ีท�าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท�าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส�าเร็จของการบริการวิชาการ และน�ามาจัดท�าเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน�ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความ 
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1 จัดท�าแผนการบริการวิชาการประจ�าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก�าหนด 
ตัวบ่งชี้วัดความส�าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ�าคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. โครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมตามแผน มกีารจดัท�าแผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวชิาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
  4. ประเมนิความส�าเรจ็ตามตวับ่งชีข้องแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่สงัคมในข้อ 1 และน�าเสนอ 
กรรมการประจ�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�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบนัอดุมศกึษาจงึต้องมรีะบบและกลไกการด�าเนนิงานด้านนีใ้ห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและคณุภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการ  
เข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา  
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
 
  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบนัอดุมศกึษาต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบรหิารจดัการงานท�านุบ�ารงุศลิปะ และ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
เกณฑ์มาตรฐาน
  1. ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จดัท�าแผนด้านท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม และก�าหนดตัวบ่งชีว้ดัความส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน
  3. ก�ากับติดตามให้มีการด�าเนินงานตามแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  4. ประเมินความส�าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม
  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�าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่ในการ 
ก�ากับดูแลการท�างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ 
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
        และเอกลักษณ์ของคณะ
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
      และเอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบนัอดุมศกึษามพัีนธกิจหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม และ
การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด�าเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องด�าเนินงาน 
ผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ 
การประกันคณุภาพการศกึษา เพ่ือสนบัสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจหลกัให้บรรลตุามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชือ่มโยงกับวิสยัทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 
กับวิสยัทศัน์ของคณะ สถาบนั รวมทัง้สอดคล้องกับกลุม่สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสูแ่ผน
กลยุทธ์ทางการเงนิและแผนปฏิบตักิารประจ�าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลผุลตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  2. ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูทางการเงินทีป่ระกอบไปด้วยต้นทนุต่อหน่วยในแต่ละหลกัสตูร สดัส่วน 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห ์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
  3. ด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ 
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
  4. บรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการทีอ่ธิบายการด�าเนนิงานอย่างชดัเจน
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ 
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน�ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
  6. การก�ากับตดิตามผลการด�าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
  7. ด�าเนนิงานด้านการประกันคณุภาพการศกึษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรบัให้การด�าเนนิงานด้านการประกันคณุภาพเป็นส่วนหนึง่ของการ 
บรหิารงานคณะตามปกตท่ีิประกอบด้วย  การควบคมุคณุภาพ  การตรวจสอบคณุภาพ และการประเมนิคณุภาพ

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
  บทบาทหน้าท่ีของคณะในการก�ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด�าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ 
เกณฑ์การประเมนิจะมุง่ไปท่ีระบบการประกันคณุภาพการศึกษามากกว่าการประเมนิคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับ ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก�าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. มรีะบบและกลไกในการก�ากับการด�าเนนิการประกันคุณภาพหลกัสตูรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร
  2. มคีณะกรรมการก�ากบั ติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่�าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
การติดตามให้กรรมการประจ�าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร
  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก�าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้ 
กรรมการประจ�าคณะเพื่อพิจารณา 
  5. น�าผลการประเมนิและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ�าคณะมาปรบัปรงุหลกัสตูรให้มคีณุภาพดขีึน้ 
อย่างต่อเนื่อง
  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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บทที่ 6
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการ 
ในระดับสถาบัน จ�านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพสถาบัน

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ 
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
  ปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่ง 
  ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบัน 
ที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

1.4 การบรกิารนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 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

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับ 
  ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
  และเอกลักษณ์ของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ 
คณะทุกคณะ

5.3 ระบบก�ากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร
  และคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่   1   การผลิตบัณฑิต

  พันธกิจที่ส�าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก�าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจบัุนใช้หลกัการของการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ดงันัน้ พันธกิจดงักล่าว จงึเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก�าหนดปัจจัยน�าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
ก�าหนด ประกอบด้วย การมอีาจารย์ทีม่ปีรมิาณและคณุภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก 
สถาบัน 

  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 ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร 
ที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการค�านวณ 

  
คะแนนที่ได้   =

  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   

         จ�านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
  หลกัสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยระบบอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอดุมศึกษา
เหน็ชอบ ไม่ต้องน�าคะแนนการประเมนิของหลกัสตูรนัน้มาค�านวณในตวับ่งชีนี้ ้แต่ต้องรายงานผลการรบัรอง
ตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การศกึษาระดบัอดุมศกึษาถือเป็นการศกึษาระดบัสงูสดุทีต้่องการบคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถและ
ความลุม่ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบตัพัินธกิจส�าคญัของสถาบนัในการผลติบณัฑิต ศกึษาวิจยั เพ่ือการตดิตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง 
การศกึษาท่ีตรงหรอืสมัพันธ์กับหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในสดัส่วนทีเ่หมาะสมกับพันธกิจ หรอืจดุเน้นของหลกัสตูร 

เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
  1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบนัท่ีมคุีณวุฒปิรญิญาเอก
   ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
  2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบนัท่ีมคุีณวุฒปิรญิญาเอก
   ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

   จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   x 100   
     จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้   =

          ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

      ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
x 5   

หมายเหตุ : 
  1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาภายใน 
รอบปีการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ 
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2. การนับจ�านวนอาจารย์ประจ�าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�าท่ีระบุในค�าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ�านวน 
อาจารย์ประจ�าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
  
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบนัท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0-5 
  1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
   และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
   และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค�านวณ
1. ค�านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการตามสูตร

   จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   x 100   
     จ�านวนอาจารย์ประจ�าสถาบันทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้   =
      ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

     ร้อยละของอาจารย์ประจ�าสถาบันที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่ก�าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5    
x 5   
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
              สถาบนัอดุมศกึษาควรจดับรกิารด้านต่างๆ ให้นักศกึษาอย่างครบถ้วนตัง้แต่การให้ค�าปรกึษา ท้ังด้าน
วิชาการและการใช้ชวีติ จดับรกิารข้อมลูหน่วยงานทีใ่ห้บรกิาร เช่น ทนุกู้ยืมการศกึษา แหล่งทุน การศกึษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท�างาน 
เมื่อส�าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ�าเป็นแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. จัดบริการให้ค�าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา และ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต�่ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 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 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
   สถาบนัอดุมศกึษาต้องส่งเสริมให้มกีารจดักิจกรรมนักศกึษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด�าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. จัดท�าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
ในการจัดท�าแผนและการจัดกิจกรรม
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด�าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
         - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก�าหนดโดยสถาบัน
         - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
          - กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
         - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
          - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
  4. ทุกกิจกรรมที่ด�าเนินการ มีการประเมินผลความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน�าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด�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

  สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม และ 
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหน่ึง
ของพันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ทีเ่กิดประโยชน์ การวจิยัจะประสบความส�าเรจ็และเกิดประโยชน์จ�าเป็นต้องมส่ีวนประกอบท่ีส�าคญั 3 ประการ 
คอื 1) สถาบนัต้องมแีผนการวิจยั มรีะบบและกลไก ตลอดจนมกีารสนับสนนุทรพัยากรให้สามารถด�าเนนิการ 
ได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน 
การสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ 
ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

  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 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง  
การด�าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ 
ก�าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน 
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็นซึ่งรวมถึง 
ทรพัยากรบคุคล ทรพัยากรการเงนิ เครือ่งมอือปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสร้างขวัญและก�าลงัใจ 
แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. มรีะบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิจยัทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ 
  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
   -  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือ 
     ศูนย์ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
   -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
   -  สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
   -  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสรมิงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ เช่น การจดัประชมุวิชาการ การจดัแสดงงาน 
     สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
  3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก�าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย ์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน�าไปใช้ประโยชน ์
และด�าเนินการตามระบบที่ก�าหนด

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด�าเนินการ 
1 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
2 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
3-4 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
5 ข้อ

มีการด�าเนินการ 
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 
ชนิดชองตัวบ่งชี้  ปัจจัยน�าเข้า
 
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน 
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท�าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ 
ที่ส�าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน
  คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรการค�านวณ 

  
คะแนนที่ได้   =  

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย   

          จ�านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�าและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์
 
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลงานทางวชิาการเป็นข้อมลูท่ีส�าคญัในการแสดงให้เหน็ว่าอาจารย์ประจ�าและนักวิจยัได้สร้างสรรค์ข้ึน 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ  
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงาน 
ท่ีท�าร่วมกบัอตุสาหกรรมทีผ่่านการประเมนิต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต�าราหรอืหนังสอืทีใ่ช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการค�านวณ  

  
คะแนนที่ได้   =  

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย   

                  จ�านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
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องค์ประกอบที่   3   การบริการวิชาการ

  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบัน 
มีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บรกิารท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอสิระ หน่วยงานสาธารณะ ชมุชน และสงัคม
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�างาน
วิจัยเพื่อตอบค�าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท�าประโยชน์ให้
สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น�ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

124    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557



ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ
 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  การบรกิารวชิาการเป็นภารกิจหลกัอกีอย่างหน่ึงของสถาบันอดุมศึกษา สถาบันควรค�านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน�ามาจัดท�าแผนบริการ
วิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีท�าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท�าเพ่ือสร้างประโยชน์
แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส�าเร็จของการบริการวิชาการ และน�ามาจัดท�าเป็นแผนการ 
ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. ก�าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ  
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
  2. จัดท�าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก�าหนดในข้อ 1
  3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
  4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด�าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  5. สถาบนัสามารถสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชมุชนหรอืองค์การ
เป้าหมาย
  6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ 2 
โดยมจี�านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทัง้หมดของสถาบนั ทัง้น้ีต้องมอีาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 

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�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบนัอดุมศกึษาจงึต้องมรีะบบและกลไกการด�าเนนิงานด้านนีใ้ห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและคณุภาพ 
โดยอาจมจีดุเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรชัญา และธรรมชาตขิองแต่ละสถาบนั และมกีารบรูณาการเข้ากบั 
พันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
 
  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบนัอดุมศึกษาต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบรหิารจดัการงานท�านุบ�ารงุศลิปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จดัท�าแผนด้านท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม และก�าหนดตัวบ่งชีว้ดัความส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามแผน
  3. ก�ากับติดตามให้มีการด�าเนินงานตามแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
  4. ประเมินความส�าเร็จของตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส�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�าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลการท�างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ  
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

  ตัวบ่งชี้ จ�านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
   ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
        และเอกลักษณ์ของสถาบัน
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1   การบริหารของสถาบันเพ่ือการก�ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
      และเอกลักษณ์ของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบนัอดุมศกึษามพัีนธกิจหลกั คอื การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม และ 
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด�าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องมีการจัดท�าแผน 
เพ่ือก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน 
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การด�าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ�าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 
  2. การก�ากับตดิตามส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกคณะด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงนิทีป่ระกอบไปด้วย 
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
  3. ด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก  
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ 
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
  4. บรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการ ท่ีอธิบายการด�าเนินงานอย่างชดัเจน 
  5. การก�ากับตดิตามส่งเสรมิสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัมกีารด�าเนนิการจดัการความรูต้ามระบบ 
  6. การก�ากับตดิตามผลการด�าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
  7. การก�ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด�าเนินงานด้านการประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก�าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ 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   ผลการบริหารงานของคณะ
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์
 
ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  ผลการด�าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก�ากับ ติดตาม และ
สนับสนนุการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละหลกัสตูรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร เกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด�าเนินงานใน
แต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด

เกณฑ์การประเมิน
  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ

   
คะแนนที่ได้   =

  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ   

               จ�านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ :
  คณะที่ได้ด�าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  
ระดบัอุดมศกึษาเหน็ชอบ และมกีารประเมนิตามระบบดงักล่าว ไม่ต้องน�าคะแนนผลการประเมนิของคณะนัน้ 
มาค�านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   ระบบก�ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

ค�าอธิบายตัวบ่งชี้
  สถาบันมีหน้าท่ีก�ากับการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ด�าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับติดตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนด สะท้อนการจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน
  1. มีระบบและกลไกในการก�ากับติดตามการด�าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
  2. มคีณะกรรมการก�ากับตดิตามการด�าเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่�าหนดในข้อ 1 และรายงานผล 
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
  4. น�าผลการประเมนิคณุภาพทกุหลกัสตูรและทกุคณะทีผ่่านการพิจารณาของกรรมการระดบัสถาบนั
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  5. น�าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด�าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  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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บทที่ 7
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบรบิทและวิสยัทศัน์ของสถาบนั โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษาท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติด้วย 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขัน้ต�า่ทีป่ระเทศก�าหนดและมุง่สูเ่ป้าหมาย จดุเน้น จดุเด่น หรอื เอกลกัษณ์ของสถาบนั
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพ่ือน�าข้อมลูไปปรบัปรงุพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ดงันัน้ ระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายใน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้ม ี
การด�าเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีก�าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยท่ีมีกลไก 
การด�าเนินงานอย่างชดัเจน เช่น มผีูร้บัผดิชอบ / ผูบ้รหิาร / ผูเ้ก่ียวข้อง / ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มส่ีวนร่วม เมือ่ครบ 
หน่ึงปีการศึกษาก็ต้องมกีารประเมนิผลการด�าเนินงานตามระบบประกนัคณุภาพดงักล่าว เพ่ือน�าไปปรบัปรงุ
พัฒนาในปีถัดไป โดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจะด�าเนินการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให ้
สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
 ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการประกันคณุภาพภายใน ระดบั
อุดมศกึษาจดัท�าขึน้ เป็นไปในทิศทางเดยีวกับการประเมนิเพ่ือการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมคีณุภาพและมาตรฐาน
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก�าหนดให้รายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด�าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ�้าซ้อนของการจัดท�ารายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการ การประกัน
คณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษาจดัท�าข้ึน สอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลกัสตูร
และเชือ่มโยงกับการประกันคณุภาพภายนอกของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้

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

  องค์ประกอบที ่1 การก�ากบัมาตรฐานเป็นองค์ประกอบทีต้่องด�าเนนิการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ�านวน
เกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น  
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมค่ีาคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลกัสตูรนัน้มผีลการด�าเนินงานผ่านทกุเกณฑ์ถือว่าเป็นไป 
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2-6 ดังแสดง 
ตามภาพต่อไปนี้

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1
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คะแนนรวมเฉลี่ย   =

      คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้   

                        13

  ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
  คะแนนระดับหลักสูตร  = 0     หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
  คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01 - 5.00  หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 
                คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

คะแนน 1 ระดับคุณภาพ

0.01-2.00 น้อย

2.01-3.00 ปานกลาง

3.01-4.00 ดี

4.01-5.00 ดีมาก

  แม้ว่าหลกัสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 (การก�ากับมาตรฐาน) ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/คณะ/สถาบนั ต้อง
ประเมนิตวับ่งชีข้ององค์ประกอบท่ี 2 ถึงองค์ประกอบที ่6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดบัการพัฒนาของหลกัสตูรตนเอง 
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้อง 
รายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบท่ี 6 
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
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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 คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวบ่งชี ้

ในองค์ประกอบ
ที่ 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 รวมท้ังระบบ 
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ และผลลพัธ์ด้วย เพ่ือให้ผูบ้รหิารคณะได้น�าไปใช้เป็นข้อมลูใน การปรบัปรงุพัฒนา 
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ

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 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
  การประเมนิระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด�าเนินงานของผูบ้รหิารสถาบนัใน 4 พันธกิจ รวมทัง้ระบบ
การบรหิารจดัการของสถาบนัด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลีย่ในแต่ละพันธกิจ นอกจากนัน้มกีารวิเคราะห์แยกเป็น 
ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการและผลลพัธ์ด้วย เพ่ือให้ผูบ้รหิารสถาบนัได้น�าไปใช้เป็นข้อมลู ในการปรบัปรงุพัฒนา 
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 และจุดท่ีควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
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 และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจ�าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรยีนรูท่ี้ก�าหนดในหลกัสตูร (เช่น GPA ความรูพ้ื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคณุสมบตัเิฉพาะอืน่ ฯลฯ)

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน

4 นักศกึษาทีร่บัเข้าเรยีนในหลกัสตูรมคีณุสมบตัแิละศักยภาพในการเรยีนจนส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลา
ที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ�าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรยีน มคีวามพร้อมด้านสขุภาพกายและจติ มเีวลาเรยีนเพียงพอ

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่าเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส�าเร็จการศึกษา

6 การก�าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)

140    คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557



แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2

การควบคุมดูแลการให้ค�าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก�ากับให้จ�านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)

3 การแนะน�าการลงทะเบียนเรียนโดยค�านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา

4 การจดัเก็บข้อมลูเพ่ือการรูจ้กันักศกึษา การแลกเปลีย่นข้อมลูนกัศกึษาในกลุม่อาจารย์ผูส้อนเพ่ือการพัฒนา
นกัศกึษา (ผลการเรยีนลกัษณะนกัศกึษา จดุแขง็จดุอ่อน)

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน
หรือส�าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

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

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม

10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง 
(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 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ
ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร

2 อัตราการส�าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

4 บณัฑิตศกึษา นกัศกึษามคีวามรู ้ทักษะการแสวงหาความรู ้การสร้างความรูด้้วยตนเอง มศีกัยภาพการวิจยัที่
แสดงออกถึงการผลติและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวจิยัของตนเอง

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบการรับอาจารย์

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มี
อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท�างานตาม
ความช�านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรต้องมวีฒุกิารศกึษา ต�าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ�านวนทีไ่ม่ต�า่กว่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก�าหนดโดย สกอ.

ระบบการบริหารอาจารย์

4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต�าแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�าลัง
ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ�าหลักสูตร  
โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ�าคณะ)

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก�าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตราก�าลังแผนการ
สรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ�ารงรักษา แผนการหาต�าแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่นๆ 
ตามบริบท

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก�าหนด สถาบันต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ�ากัดอย่างเป็นระบบ

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุล
กับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา

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 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต

17 การควบคุม ก�ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร

19 การส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�านวนอาจารย์ที่มีการท�าวิจัย เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน)

20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน�าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ ในสาขา/หลักสูตร

22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส�าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก�าลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน

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 ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2 เนือ้หาของหลกัสตูรในแต่ละรายวิชามกีารปรบัปรงุให้ทันสมยัตลอดเวลา  มกีารเปิดวิชาใหม่ให้นักศกึษาได้เรยีน

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

4 ค�าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน 
ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี
การสังเคราะห์การเรียนรู้

5 เนื้อหาที่ก�าหนดในรายวิชาไม่มีความซ�้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ 
การศึกษาของหลักสูตร

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�าหนดในรายวิชาและหลักสูตร

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก�าหนดในค�าอธิบายรายวิชาครบถ้วน

8 การเปิดรายวิชามีล�าดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส�าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก�าหนดในหลักสูตร 

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 
มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น 
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด�ารงชีวิต

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส�าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ 
ที่ก�าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อน มีจุดเน้น

15 การควบคุมก�ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม

16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ
หลักสูตร

17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2

การวางระบบผู้สอน

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช�านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค�านึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ท�างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)

2 หลกัสตูรก�าหนดผูส้อนให้นกัศกึษาได้เรยีนจากผูส้อนทีม่คีวามช�านาญหลากหลาย เพ่ือให้มโีอกาสได้รบั
การพัฒนามมุมองหรอืความคดิจากผูส้อนหลากหลายความรูแ้ละประสบการณ์ (ในแต่ละหลกัสตูรนกัศกึษา
ควรได้เรยีนกบัอาจารย์ผูส้อนคนเดมิไม่เกิน 3 วิชา)

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

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

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือ ระบบปกติ/ระบบทางไกลต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน

6 หากมีการก�าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค�าแนะน�า และการปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอมีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให ้
ค�าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา

8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค�านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท�าวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา

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

10 มีการก�ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท�าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเรียนการสอน

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น ทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/  
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ�าเป็นต้องมีก่อนเข้า
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท�างาน/
การประกอบอาชีพ
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16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท�างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การพูด 
ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู ้
ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท�างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท�า/การเผยแพร่
ผลงาน)

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning  

21 การส่งเสริมการท�าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�านวนอาจารย์ที่มีการท�าวิจัย เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน)

22 มกีารประเมนิการสอนของอาจารย์ และน�าผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร

24 การควบคุมก�ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

25 การน�ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ 
การเรียนรู้ของนักศึกษา

26 การน�ากระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)

28 ระบบการก�ากับติดตามความก้าวหน้าในการท�าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)   

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

32 มีระบบก�ากับการท�างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์

33 มีระบบการก�ากับติดตามความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส�าเร็จ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก�าหนด

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา

35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ต่อภาคการศึกษา
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36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก

37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส�าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสาร ที่ไม่มี
คุณภาพ

39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท�าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุน

40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน หรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3

1 การก�าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

2 น�า้หนกัขององค์ประกอบในการประเมนิ สอดคล้องกับจดุเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบตั ิสมัมนาฯลฯ)

3 การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 
ข้อสอบปรนัย  อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)

4 การก�ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์
ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้
และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท�างาน)

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก�าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้องกับ 
ที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการ 
ตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)

8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF

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

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

10 การก�าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันชัดเจน

11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัย
ที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.

 คู่มือก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับอุดมศึกษ� พ.ศ. 2557    147



แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)

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

3 การจัดพื้นที่/สถานที่ส�าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท�างานร่วมกัน

4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

5 ส�าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด�าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก�าหนดความคาดหวังสูงกว่า
ข้อก�าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก�าหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท�าวิจัย

8 มีห้องท�างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน)  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท�าวิจัย

9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ�าเป็นและเหมาะสมในการท�าวิจัย

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๕๖

     ด้วยระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้ 
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
คณาจารย์ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. ก�าหนด ส�าหรับต�าแหน่งที่ 
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. ก�าหนด
     อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กกอ. จึงก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือ
เป็นวารสารออนไลน์ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
     ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
     ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้
วารสารทางวิชาการทีม่รีายชือ่อยู่ในฐานข้อมลูทีเ่ป็นท่ียอมรบัในระดับชาตแิละระดบันานาชาติ ตามเอกสาร 
แนบท้ายระเบียบนี้
     ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามข้อ ๒  ให้สภาสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน อาจพิจารณายอมรบัวารสารทางวิชาการ ส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี
      (๑)  มีก�าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม�่่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
      (๒)  มีการระบุส�านักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร  
และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
      (๓)  มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
      (๔)  มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  
ที่พิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ 
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดท�าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
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-๒- 

      (๕)  บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 
ที่ตรง หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
      (๖)  วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
      (๗)  มบีทคดัย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ กรณีท่ี
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
      (๘)  มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน 
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
     ข้อ ๔ เมือ่สภาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนพิจารณายอมรบัวารสารทางวชิาการตามหลกัเกณฑ์ 
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ่
ออกประกาศ
     ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒  
จึงก�าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ 
วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

              
            (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
                    ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ

  วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

   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. ฐานข้อมลูระดบัชาต ิได้แก่ ศนูย์ดัชนกีารอ้างองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) 
เฉพาะวารสารท่ีมชีือ่อยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม  ๑๓๐  ตอนพิเศษ  ๑๒๗ ง   ราชกิจจานุเบกษา  ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๖

ประกาศ  ก.พ.อ.
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖

   ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�าหนดหลักเกณฑ์ของ 
ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้อง 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�าหนด ส�าหรับต�าแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก�าหนดอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบญัญัต ิระเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จงึก�าหนด 
หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส�าหรับ 
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
   ข้อ  ๑ ประกาศ ก.พ.อ. น้ีให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
   ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทาง 
วิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย 
ประกาศนี้
   ข้อ  ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา  
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (๑) มีก�าหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
   (๒) มกีารระบสุ�านักพิมพ์หรอืหน่วยงานทีต่พิีมพ์ วัตถปุระสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ สาขาวชิา 
ของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
   (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
   (๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา 
คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดท�าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
   (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรงหรือ 
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
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   (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่า
เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 
   (๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความ 
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
   (๘) มกีารตพิีมพ์บทความท่ีมรีปูแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรปูแบบเดยีวกันในทุกบทความ  
ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
   ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓  
แล้ว ให้จัดท�าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ่
ออกประกาศ
   ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาข้ึนไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒ 
จึงก�าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต ่
วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว 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

  วารสารทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก�าหนด ได้แก่ วารสารท่ีมชีือ่อยู่ในฐานข้อมลูท่ีเป็น 
ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

   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. ฐานข้อมลูระดบัชาต ิได้แก่ ศนูย์ดัชนกีารอ้างองิวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) 
เฉพาะวารสารท่ีมช่ืีออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
 ประธานกรรมการ      ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
 รองประธานกรรมการ     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            (นายสุภัทร จ�าปาทอง)
 กรรมการ         ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล
            ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
            รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
            รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
            นายถนอม อินทรก�าเนิด
            นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
            นายพานิช เหล่าศิริรัตน์
            นางวราภรณ์ สีหนาท
 กรรมการและเลขานุการ     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            (รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)
 ผู้ช่วยเลขานุการ        นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
            นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์

คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
 อนุกรรมการที่ปรึกษา     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
            (รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)
            ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
 ประธานกรรมการ      ศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
 อนุกรรมการ        ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
            ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช
            ศาสตราจารย์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
            รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
            รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา งามสุทธิ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร
            นายชูศักดิ์ เตชะวิเศษ
            ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
            (นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
 เลขานุการ         นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์
 ผู้ช่วยเลขานุการ       นายเมธัส บรรเทิงสุข
            นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล
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