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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ กาหนดให้งานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ใช้กรอบ
และแนวทางในการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ประวัติและวิวัฒนาการ
ที่ตั้ง เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 – 4274 – 3682 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชา มีหลักวิชาที่ให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดโปรแกรม
วิชาหนึ่ง จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชาเข้าเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่น
ต่อไป และก่อนที่ทั้งสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้างบุคลากรที่มี
ชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชา
ด้วยกัน และหนึ่งในหมวดวิชานั้นคือ หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครู อาจารย์ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่ง
เดิมวิชาในหมวด คหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพื้นฐานชื่อวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง
ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารย์เพียง 1 คน ต่ อ มา
พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพิ่มเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียน ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาครูสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ทาการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง
ที่เรียกว่า ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษามาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ มาศึกษาต่อที่
วิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครู ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมาในปี
พ.ศ. 2529 ทุกหมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ดาเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2542 สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้กาหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏ มีแนวทางในการ
พัฒนาสถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร การก่อตั้งขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เป็น
คณะเทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27
กันยายน 2542 ทาหน้าที่งานด้านการจัดการศึกษาทาการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และคหกรรมศาสตร์
ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนใน 4 สาขาวิชา คือ สัตว
ศาสตร์ พืช ศาสตร์ การประมง เทคโนโลยีการอาหาร โดยมีห ลักสู ต รวิทยาศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน 4
หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร
ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต
จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคนิคการสัตวแพทย์ พืชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การอาหาร สอนร่ ว มกับ คณะครุศาสตร์ จานวน 2 หลั ก สู ตร คือ หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
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ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 6 หลักสูตร โดยได้
ปรั บปรุ งหลักสู ตรที่เป็ นแขนงจากหลั กสู ตรเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 3 หลักสู ตร ได้แก่ บริหารธุรกิจ
การเกษตร การประมง และ สัตวศาสตร์ และปรับปรุงหลักสูตรจาก ปี พ.ศ. 2555 จานวน 3 หลักสูตร ได้แก่
เทคนิคการสัตวแพทย์ พืชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน จุดเน้น
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นาความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
ค่านิยมหลักองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทาหน้าที่ อย่างมีความสุข” (4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and
Hand for Healthy Organization)
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง ร่วมทา ร่วมทาหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน
กลยุทธ์ : 1.1 การผลิตที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF พร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียน
1.2 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ พัฒนา
เทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2.2 สนับสนุนกระบวนการทาวิจัยครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการที่เป็นที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับ ท้องถิ่น
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพั ฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเกิดความร่วมมือการ
บริการทางวิชาการในระดับสากล
กลยุทธ์ : 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3.2 สร้างความร่วมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค
กลยุทธ์ : 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ : 5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

1.3 เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร”
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง”
คานิยาม
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพพร้อมปฏิบัติงาน
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงานทาและสามารถทางานได้หลากหลาย
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ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งดาเนินงานและปฏิบัติภารกิจในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรมร่วมชี้นา
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม โดยมีลักษณะ ดังนี้
1) ความรู้
2) ทักษะการคิด
3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร
5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

1.4 ภาระหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. แสวงหาความรู้เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจ
ของคณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.5.1 วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของ
ท้องถิ่น สังคม ประเทศ และระดับสากล
1. เพื่อสร้างความยอมรับของท้องถิ่นและสังคมที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของคณะให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวต่อการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารและการจัดการตลอดจน
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
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4. เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
1.5.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
นโยบายข้อ 1 เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
การส่งเสริมการควบคุมการตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการ
แนวทางการดาเนินการ
1. ให้ มีการกาหนดความรู้ พื้นฐานและคุณลั กษณะที่ส าคัญและจาเป็นของนักศึกษา
โดยเฉพาะด้านภาษา ความถนัดในสาขาวิชา คุณธรรมและจริยธรรม
2. ให้มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการค้นหาความรู้ การคิด
การวิเคราะห์การปฏิบัติการภาคสนามเพิ่มเติม จากความรู้พื้นฐานในทุกสาขาวิชา
3. ให้มีการกาหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย์ ตามพันธกิจของคณะ
4. ให้มีการกาหนดกิจกรรมและเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์แ ละบุคลากรของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ให้มีการกาหนดเกณฑ์การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา การบริหาร และการ
จัดการ
6. ให้มีการกาหนดเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับห้องเรียนปฏิบัติการ ห้องสมุด ตาราเรียน สื่อ
การเรียน ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สาหรับแต่ละสาขาวิชา
7. ให้พัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาในคณะฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การ
จัดการศึกษา การบริหาร การจัดการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดใน
การประเมินสาขาวิชา หน่วยงานและการประเมินคณะ
8. ให้มีวิธีส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหาร
และจัดการ
9. ให้คณะรายงานผลการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ตามลาดับทุกสิ้นปีการศึกษา
นโยบายข้อ 2 เร่งรัดให้มีกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
แนวทางดาเนินการ
1. ให้แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อทาหน้า
ที่พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกาหนดหลักการและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. ให้มีการประเมินการทางานของอาจารย์ตามมาตรฐานภารกิจ
3. ให้มีการประเมินมหาวิทยาลัย ประเมินหน่วยงาน และประเมินสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง
4. ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้การ
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. นาข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพิจารณาให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ แก่มหาวิทยาลัย
6. ให้มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายข้อ 3 เร่งดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยระยะเริ่มแรกให้มุ่งเน้น
คุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ
แนวทางดาเนินการ
1. ให้มีกระบวนการติดตามผลสาเร็จการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
2. ให้กาหนดแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน เศรษฐกิจและ
การปรับตัว
3. ให้ปลูกฝังวัฒนธรรมการทางานร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาในกิจกรรม
วิชาการและการบริหารของคณะ
4. ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระหว่างอื่นคณะ
5. ให้มีการกาหนดปรัชญา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมใน
การพัฒนา การบริหารและการจัดการ
6. พัฒนาระบบการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบแผนงานให้ชัดเจน
7. พัฒนาระบบเครือข่าย และระบบข้อมูลในการบริหารที่มีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. ให้มีกาหนดมาตรฐานอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
9. ปรับปรุงระบบการเข้าสู่ตาแหน่งบริหารในระดับต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการประกันคุณภาพ
นโยบายข้อ 4 เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะกับบุคคล องค์กร และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
แนวทางดาเนินการ
1. ส่งเสริมให้มีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในคณะ และการผลิตผลงานทางวิชาการ
2. ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วยบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชา
3. ให้มีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพระดับคณะ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบ กากับดูแล พร้อมทั้งให้คาปรึกษาแก่คณะวิชาในการดาเนิน
ภารกิจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
4. ให้มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ
ในคณะ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. ให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่ น
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
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นโยบายข้อ 5 ส่งเสริมให้มีการนาข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก
แนวทางดาเนินการ
1. จัดทาข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะใน
รูปแบบเวปไซต์คณะ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานการศึกษาของคณะ
2. จัดทาข้อมูลข่าวสารและผลงาน เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
ในท้องถิ่นใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
1.5.3 แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 ข้อ ดังกล่าวแล้วนั้นได้พิจารณา กาหนดแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คือ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยนอก จากนั้น อาจต้องมีการแต่งตั้งรองหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
สาหรับรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานระดับคณะ และสาขาวิชา
2. กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรรวมถึงแนวทางการดาเนินการผลิตบัณฑิตต่อไป
3. กาหนดมาตรฐาน (หรือปัจจัย) ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตรวมถึงตัวชี้วัด
(ตัวบ่งชี้) ของคุณภาพในแต่ละมาตรฐานนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของมาตรฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ในข้อ 4 ทั้งในหน่วยงานระดับสถาบัน คณะ สานัก สถาบัน กอง และสาขาวิชา ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
5. กาหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
ซึ่งอาจปรับหรือเพิ่มเติมบางเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสม
6. คณะจัดให้มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรืออบรมบุคลากรในมหาวิทยาลั ยทุกระดับ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินการควบคุมคุณภาพ
รวมทั้งชี้แจงให้เข้าใจชัดเจนในขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจที่ดี
7. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
8. หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับคณะ และสาขาวิชาจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) เพื่อนามาสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินตนเองในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
9. ตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ทุกหน่วยงาน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สานัก สถาบัน กอง และสาขาวิชาตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่
กาหนดไว้ และสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
10. จัดทารายงานประจาปีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกหน่วยงาน ทั้งในระดับ คณะ
และสาขาวิชา

บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
2.1 ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ
ดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่ งจาเป็นที่จะต้องเร่ง
ดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
ทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบั นอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว ม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้ าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย
ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัด
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การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจาเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้นโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล
3) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุด มศึกษาทราบจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่นใจว่าสถาบัน
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ” และ
“ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ
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5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ.
ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง
(พ.ศ. 2549 - 2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ในการประเมินรอบที่
สามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
หลักการประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมี
ความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการรูปแบบและ
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสาคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้
1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน
การจับผิด หรือการให้คุณให้โทษ
2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริ ง
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่ งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกากับ
ควบคุม
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกาหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตาม
ศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน

2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กาหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย
ทั้ ง การพั ฒ นาฐานราก
สั ง คม
เศรษฐกิ จ รวมถึ ง การกระจายอ านาจในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
อย่างมีนัยสาคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทางานของอาจารย์ สามารถปรับจานวนของ
บั ณ ฑิ ต ในสาขาที่ เ ป็ น ความต้ อ งการของสั ง คม
ลดการว่ า งงาน
โดยที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้
ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนาไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่
นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุน
จากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
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จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4
กลุ่ม คือ
กลุม่ ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่าปริญญาตรี จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้ เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อ
รองรับการดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วย
ก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจาแนกได้เป็น 2
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก
และเน้นการทาวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้นาทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล
มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไก
การประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว

2.4 การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทาขึ้นฉบับนี้ได้ใช้ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได้

- 13 -

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3
ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือมาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดทามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกาหนดกลุ่ มสถาบัน
อุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่ อเป็นการประกันคุ ณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา วิชา โดย
กาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ อุดมศึ กษาหลั กเกณฑ์การขอเปิ ดและดาเนินการหลั ก สู ตรระดับปริญญาในระบบการ ศึก ษาทางไกล
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียม
กั น และพั ฒ นาสู่ ส ากลซึ่ ง ท าให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น
คล่ อ งตั ว
และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา
เพื่อให้ การจั ดการศึก ษาทุก ระดั บและทุกประเภทมีคุณ ภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนดทั้ ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
จาเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 2.1
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แผนภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานด้านการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้
มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตวั บ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ
(academic freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
(accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบัน
อุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรั ฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้
จัดทาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระสาคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแล
สถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิ นระบบกลไกและประเมินผลการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดทากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของกฎกระทรวงฉบั บ นี้ ยั ง คงไว้ ต ามประกาศทบวง
มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องต่อมาในปี
2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ
หรือออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
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2.5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้
1) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษา โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่กาหนดไว้
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
2.5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
1) ให้ คณะวิช าและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีห น่ว ยงานหรือคณะ
กรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัด
การศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใช้กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย
และหลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
5) อุปกรณ์การศึกษา
6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิช าและสถานศึกษาระดั บอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
2.5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ ศึกษา
ที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด

- 17 -

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทาง
ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.
2542
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่
2)
พ.ศ. 2545
2.5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
2.5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทางานที่เริ่มต้น
จากการวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนิน
ภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องดาเนินการให้ได้ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภาย นอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ ด้านต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
ตั วบ่ งชี้ เ ป็ น ข้ อกาหนดของการประกัน คุณ ภาพภายในที่ พัฒ นาขึ้ นในองค์ ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่
1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
2) การผลิตบัณฑิต
3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4) การวิจัย
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7) การบริหารและการจัดการ
8) การเงินและงบประมาณ และ
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10) องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาลสถานศึกษา 3 ดี (3D)
11) การดาเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้
พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้นาเสนอตัวอย่างแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วย
เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการนาตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้
เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐานซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ.
ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2.5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนิ นงานประสบ
ความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุก
ระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรื อหน่วยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสาหรับสถาบัน ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา
หรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็นต้องจัดทาคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อ
กากับการดาเนินงาน แต่ที่สาคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ
2.5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และวัดผลดาเนินงานเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจน
เป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่
จะส่งผลต่อความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
ตั้งแต่การวางแผน การปฎิบัติงานประจา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา

2.6 คุณสมบัติ หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6.1 คุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6.1.1 คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีประสบการณ์การสอนหรือการทางานภายในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ประเมิน
2. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้ หรือมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
จัดฝึกอบรม
3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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4. มีความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีความเข้าใจกระบวนการทางานของสถานศึกษา
2.6.1.2 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารอย่างกัลยาณมิตร
3. มีทัศนะที่กว้างไกล
4. มีความหนักแน่นสุขุมรอบคอบ
5. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์
6. มีความเป็นกลาง
7. มีความสนใจที่จะทาประโยชน์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง
2.6.2 หน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ
และกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.6.2.1 หน้าที่ของประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทากาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานร่วมกับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยการปรึกษาหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน
3. กากับดูแลตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. ประสานงานการประเมินให้สอดคล้องสัมพันธ์กันไม่ซ้าซ้อน โดยเฉพาะกรณีที่มี
การแยกย้ายกันประเมินเฉพาะเรื่อง
5. ร่วมกับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมินเป็นระยะ ๆ
6. เป็นประธานพิจารณาผลการประเมินรวบยอด
7. แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาต่อหน่วยงาน
8. ให้คาแนะนาและชี้ประเด็นสาคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่หน่วยงาน
9. กากับการจัดทาและส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง
10. ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน
2.6.2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ร่วมกับประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพจัดทากาหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. ร่วมสรุปผลการประเมินเป็นระยะ ๆ
5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพ
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6. ร่วมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด
7. ร่วมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน
2.6.2.2 หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ
1. ติดต่อและประสานการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
2. รับผิดชอบงานเลขานุการและคณะผู้ประเมินคุณภาพ
3. ติดตามการจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
หมายเหตุ : ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยและผู้ประเมินอนุญาตให้มีผู้สังเกตการณ์ร่วมอยู่ใน
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ประธานเป็นผู้กาหนดบทบาทของผู้สังเกตการณ์ และให้ประธานแจ้ง
บทบาทของผู้สังเกตการณ์แก่ มหาวิทยาลัยทราบ โดยขอให้ผู้สังเกตการณ์ยึดถือจรรยาบรรณเช่นเดียวกับผู้
ประเมินคุณภาพ
2.6.3 จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการตรวจเยี่ยมและการประเมิน
2. ไม่นาความลับของข้อมูลไปเปิดเผย
3. มีความอดกลั้น และยืดหยุ่น
4. มีความยุติธรรม รายงานสิ่งที่ค้นพบตามหลักฐานที่ปรากฏ
5. อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย

2.7 การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า
“ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา ”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน การ
บริห ารการศึกษาปกติที่ต้องดาเนิน การอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
มีการเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจ
สอบคุณภาพของสถานศึกษา ” ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนิน งานเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า (input)
กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึง่ ต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก
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ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 2.2
แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภายภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจาปี

การตรวจเยีย่ ม

รายงานผลการ
ประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก
3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ

จากแผนภาพที่ 2.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนาเสนอสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันใน
ทุกองค์ประกอบคุณภาพ

2.8 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อัน
จะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมิน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจาเป็นต้องกาหนดบทบาทหน้าที่
ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ สถาบัน ต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้ เสร็จก่อนสิ้ น
ปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้
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1) เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจั ดการ
ศึกษาได้ทันในปีการศึกษาถัดไปและตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม (กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ)
2) เพื่อให้สามารถจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้ สานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปีการ ศึกษาของแต่ละ
สถาบัน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทางการ
จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น
4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan)การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การ
ประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง(act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดย
นาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมี
การประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อน
เริ่มปีการศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = กิจกรรมข้อที่ 2 ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้น
ปีการศึกษา คือเดือนที่ 1–เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนกรกฎาคม–เดือน
สิงหาคม ปีถัดไป)
C = กิจกรรมข้อที่ 3–8 ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน
ของปีการศึกษาถัดไป
A = กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน
โดยคณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานาข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอ
ใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้สาหรับกิจกรรมข้อที่ 10
ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความ
เป็นสากล
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2.9 การเขียนรายงานประเมินตนเอง
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน
ตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2.9.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประจาปี
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์
3 ประการ คือ
1. เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การตามมาตรา 48 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีร ะบบการประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึก ษา และให้ ถื อว่ าการประกัน คุณ ภาพภายในเป็น ส่ ว นหนึ่ง ของ
กระบวนการบริ ห ารการศึ กษาที่ ต้อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี เสนอต่ อ
หน่ ว ยงานต้น สั งกัด หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
2. เพื่อ ให้ ส ถาบั นอุด มศึก ษาทราบสั มฤทธิผ ลในการดาเนินงานของตนเอง ทราบ
จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง สาหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานในปีต่อไป
3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2.9.2 รูปแบบรายงาน
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
1) คานา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี)
2) ข้อมูลเบื้องต้นของคณะประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการ
บริหารจัดการระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่าน
มาและเป้าหมายสาคัญในปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง)
3) ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับ
เป้าหมายในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่
1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ
4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม
ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่
ควรปรับปรุงแผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป
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2.9.3 การเขียนรายงาน
ข้อมูลเบื้องต้นของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยรายละเอียดที่สาระสาคัญของ
สถาบันการศึกษา โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม หรื อเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกัน
คุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเป้าหมายที่สาคัญในปี
ปัจ จุบั น ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย ส าหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและ
เป้าหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการดาเนินงานจริงเพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีรูปแบบ
การนาเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพิ่ม เติม
ของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ
ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่
ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่สถาบันดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
2. การประเมินผลตามเกณฑ์
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ
4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้
สรุ ป ผลการประเมิน และทิศ ทางการพัฒ นา เป็น สรุ ปผลการประเมิน ในภาพรวมของแต่ล ะ
องค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษารวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อรายงานสรุ ปผลสาเร็จ
ของการด าเนิ น งานการประกั น คุณ ภาพของสถานศึ ก ษาตามองค์ ประกอบคุณ ภาพและตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต

2.10 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.10.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
2.10.1.1 การเตรียมรายงานประจาปี
ก. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ
การจัดทารายงานประจ าปีที่เป็น รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการดาเนิน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และ
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-sar) รวมทั้งเปิดเผยต่อ
สาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบัน อุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐาน ข้อมูลดังกล่าวใน
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การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับ
ที่นาเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง
2) การนาเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทาได้ในสองแนวทาง คือ จัดเอกสาร
ให้ อยู่ ในที่อยู่ป กติตามหน่ว ยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ ใด หน่ว ย
งานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นาเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้อง
ทางานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนาเสนอเอกสารในแนวทาง
นี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับ
ต่าง ๆ ได้ในคราวเดียวปัจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ แต่ละตัวและองค์ประกอบ
คุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทาให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะ กรรมการ
ประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน
2.10.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาคัญ ๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้นย้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์ โดย
ยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างใน
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นย้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจาของทุก
คนที่ต้องร่วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง
ข. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจาเป็นต้องมีบุคลากร
จานวน 1 - 3 คน ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทาความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ทาความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อ
ผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่
สามารถตอบได้
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
ว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกาหนด
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5) เมื่อมีปัญหาในการอานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันที
2.10.1.3 การเตรียมสถานที่สาหรับคณะผู้ประเมิน
ก. ห้องทางานของคณะผู้ประเมิน
1) จัดเตรียมห้องทางานและโต๊ะที่กว้างพอสาหรับวางเอกสารจานวนมาก
โดยเป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะทางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทางานและอุปกรณ์เสริม
อื่น ๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาเป็นไว้ในห้องทางานหรือบริเวณใกล้เคียง
4) ห้องทางานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2.10.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทาคาสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้
องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบั ติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสู ตร ของแต่ล ะระดับ
การศึกษาเป็นดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดั บ ปริ ญ ญาเอก คณะกรรมการมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในกรณีที่ประสงค์นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไป
ใช้ในการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กาหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
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- ประธานกรรมการประเมิ นฯ เป็ น ผู้ ป ระเมิ นจากภายนอกสถาบัน ที่ ขึ้น ทะเบี ย น
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ของสกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ.หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บ ริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
- ผู้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
2. กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทาหน้าที่ในระดับผู้อานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ
รวมทั้ งเปิ ดเผลผลการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษาต่อ สาธารณชน เพื่อ ให้ เ ป็น ไปตามข้อ 36 แห่ ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะต้องทาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับ
สถาบัน ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะกรรมการ
ประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจ
เยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้สานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจาตัว (ID
code) ให้ด้วย เพื่อให้ประธานฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน (common data
set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ
นอกจากนั้นให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันคณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address สาหรับติดต่อ
ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อร่วม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยมการให้ข้อมูลที่คณะ
กรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น

2.10.2 การดาเนินการของคณะระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับ ฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุ
ประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
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2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสาหรับการนา
เยี่ยมชม หรือตอบคาถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดให้มีผู้ประสานงานทาหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยมทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคล
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนาการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจน
อานวยความสะดวกอื่น ๆ
4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วน
หนึ่งอยู่อานวยความสะดวก
5) บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

2.10.3 การดาเนินการของคณะภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผู้บริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบันรวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการดาเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควร
ปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ กาหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด
กิจกรรม งบประมาณสาหรับแต่ละกิจกรรมตลอดจนผู้ รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบันชื่นชม
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าผลสาเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
3) สาขาวิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันควรให้ข้อมู ลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
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บทที่ 3
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดาเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึง่ สกอ. ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่
ละระดับสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีการดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้
ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สาหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (สาหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจาและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ

- 30 -

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
หลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัย
ของผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา

4. อาจารย์

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดย
ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
นักศึกษา
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึก
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
หลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน - การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
มคอ.3 และ มคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสาคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พั ฒ นาด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ กษา
ระดับ อุดมศึกษาให้มีความทัดเทีย มกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ เ มื่ อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย
หลั กสู ต รระดั บ ปริ ญญาตรี จ ะพิจ ารณา ตามเกณฑ์ดัง กล่ าว 4 ข้อ และหลั ก สู ตรระดับบัณ ฑิตศึก ษา จะ
พิ จ ารณาตามเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว 12 ข้ อ แต่ เ นื่ อ งจากคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
อุ ด มศึ ก ษา มี ม ติ เ ห็ น ชอบในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2558
เมื่ อ วั น ที่ 24
สิ ง หาคม
2558
ให้ ง ดใช้ เ กณฑ์ ข้ อ 12
ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี จะพิ จ ารณาตาม
เกณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว 3
ข้ อ แ ละหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะพิ จ า รณ าตา มเกณ ฑ์
ดังกล่าว 11 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ตรี
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้และประจา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

โท
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

เอก
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

หมายเหตุ
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว
569ลงวันที่ 18 เมย. 2549
กาหนดว่า
อาจารย์ประจาสามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary) ได้อีก 1
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจาอยู่แล้ว
อาจารย์ประจาหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอกหรือปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1
หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว
254ลงวันที่ 11 มีค. 2557
กาหนดว่า
กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มี
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ
กาหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3
คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่
เปิดสอน
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2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน

ตรี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน

โท
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

เอก
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

1. อาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ดา้ นการสอน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
รับปริญญา

1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่
ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ดา้ นการสอน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่
รับปริญญา

หมายเหตุ

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กาหนดว่า
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้
จะยังไม่มผี ลงานวิจัยหลังจาก
สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่ม
สอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะ
สามารถเป็นอาจารย์ผสู้ อนใน
ระดับปริญญาเอกและเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้
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4. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ

ตรี

โท

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

เอก

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ

- การพิจารณากรณีอาจารย์
เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ ดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจ้าง
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ซึง่ เกษียณ
อายุงานหรือลาออกจากราชการ
กลับเข้ามาทางานแบบเต็มเวลา
หรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนและมีการกาหนด
ภาระงานไว้อย่างชัดเจน
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนได้
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน”
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
ต่อไปจนนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน
การเกษียณอายุ
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5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

ตรี

โท

เอก

หมายเหตุ

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

1. เป็นอาจารย์ประจาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี
ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ใน
สายวิชาการ หรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจา
ในสถาบันเท่านั้นส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมอาจเป็นบุคคลากรประจา
ในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชา
นั้นๆเป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวง
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ตรี

โท

เอก

หมายเหตุ

หรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบ
ได้ไม่ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่
มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับ
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็น
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบัน
อุ ด ม ศึ ก ษ า อ า จ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็น
กรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต้ อ งแจ้ ง คณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาให้ รั บ ทราบการ
แต่งตั้งนั้นด้วย
6. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

1. อาจารย์ประจาและ
1. อาจารย์ประจาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ

38

เกณฑ์การประเมิน

7. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา

8. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ตรี

โท
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เต็มในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

เอก
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ซึง่
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5
คน
คน
การค้ นคว้ าอิสระ
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15
คนหากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2
ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1
คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน

หมายเหตุ

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนการ
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการได้ โดยพิจารณา
จากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 10 กาหนดว่า อาจารย์
ประจา 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์
ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
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9. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

ตรี

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5
ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร
6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)

โท

เอก

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ
5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ
5 ปีโดยนับรวมปีที่ประเมิน

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

หมายเหตุ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อม
ทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือ
วิจัย รวมทั้งผู้ที่ดาเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน
เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มี
การพัฒนางานวิจัยอย่าง
สม่าเสมอ
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ตรี
โท
เอก
หมายเหตุ
11. การดาเนินงานให้เป็นไป
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดาเนินการทุกตัว
ดาเนินการทุกตัว
ดาเนินการทุกตัว
เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวม
เกณฑ์ 3 ข้อ
เกณฑ์ 11 ข้อ
เกณฑ์ 11 ข้อ
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
ผลการประเมินตัวบ่ งชีท้ ่ ี 1.1 กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ ละรายตัวบ่ งชี ้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ใ นวิ ช าการและวิ ช าชี พ มี คุ ณ ลั ก ษณะตามหลั ก สู ต รที่ ก าหนด บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็น ผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ การดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึก
และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็นหน่วยงานในการกากับและส่งเสริม
การดาเนินงาน ของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแต่ ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

:

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามที่ หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
:
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
:
คะแนนที่ได้

=

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
:
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) :

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

:

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภท
ที่ สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จ
การศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน

:

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100

สูตรการคานวณ
:
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
X 100
การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงาน
มาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา

X5
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความส าเร็ จ ของการจั ดการศึกษาขึ้นอยู่กับ ปัจจัยส าคัญปัจจัย หนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบ
ประกันคุณภาพนักศึกษาต้องให้ความสาคัญ กับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา
และการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ นั กศึ กษามีความรู้ ความสามารถตามหลั กสู ตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่ม
วิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
(information, media and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
(critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity)
(3) การสื่อสาร และความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology
skills) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT
(ICT literacy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรับตัวและยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริ เริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative
and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction)
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นาและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่ ระบบการ
รับ นั กศึกษา การส่งเสริ มและพัฒ นานักศึกษา และผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การดาเนินการ
ดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

การรับนักศึกษา
:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณ สมบั ติ ของนั กศึ กษาที่ รั บ เข้ าศึ กษาในหลั ก สู ต รเป็น ปัจ จัย พื้น ฐานของความส าเร็ จ แต่ ล ะ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือ
วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด ใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ

3
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก ผล
การประเมิน
• มีการเรียนรู้
โดยดาเนินการตามวงจร
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตามวงจร
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดโี ดย
มีการเทียบเคียงกับ
หลักสูตรเดียวกันในกลุ่ม
สถาบันเดียวกัน
ที่เหมาะสม หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

:

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้ พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การประเมิน :
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการ
กากับ ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ

3
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน

4
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
- มีการเรียนรู้ โดย
ดาเนินการตามวงจร
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน

5
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีการเรียนรูโ้ ดย
ดาเนินการตามวงจร
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีการเทียบเคียงกับ
หลักสูตรเดียวกันในกลุ่ม
สถาบันเดียวกัน
ที่เหมาะสม หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลที่เกิดกับนักศึกษา
:

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกัน คุ ณภาพควรทาให้ นักศึก ษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
0
1
- ไม่มีการรายงานผล - มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ในบางเรือ่ ง

2
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบทุก
เรื่องตามคาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

3
- มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
ครบทุกเรือ่ งตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง

4
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรือ่ งตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้ม
ผลการดาเนินงานที่ดขี ึ้น
ในทุกเรือ่ ง

5
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบทุก
เรื่องตามคาอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้ม
ผล การดาเนินงานที่ดขี ึ้น
ในทุกเรือ่ ง
- มีผลการดาเนินงาน ที่
เป็นเลิศ/โดดเด่น โดย
เทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน ทีเ่ หมาะสม
หรือได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์ เป็นปัจจั ยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้ เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ
ประกัน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่ มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักใน
องค์กรและการปฎิบัติงาน ตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการ
ดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์
เป็นการดาเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและ
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้า
ในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพ
อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริหารหลักสูตร
:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงานตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน :
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ

3
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน

4
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีการเรียนรู้
โดยดาเนินการตามวงจร
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน

5
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผล การประเมิน
- มีการเรียนรู้โดย
ดาเนินการตามวงจร
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
การเทียบเคียงกับ
หลักสูตรเดียวกันในกลุ่ม
สถาบันเดียวกัน
ที่เหมาะสม หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

:

คุณภาพอาจารย์
:

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยทาให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิ จัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
20 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ
คุณ วุ ฒิ ป ริ ญญาเอกพิจ ารณาจากระดั บคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้รั บ หรื อ เที ย บเท่ าตามหลั กเกณฑ์ ก าร
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิ ปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความ รับผิดชอบที่ จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง
0–5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้ รับการจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่ หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิ ชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมี
วิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน :
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X100
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
X5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ

0.60
0.80

1.00

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ มีองค์ประกอบไม่ น้อย
กว่า 3 คน โดยมีบุ คคลภายนอกสถาบั น ร่ ว มพิจารณาด้ว ย จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
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หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่า เป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตร
ที่สาคัญและเน้ นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจา
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับ การอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการ
ทาวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และ
บทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหม่ ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดง
ให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู่มี
้ที่ ผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่ หนึ่งครั้งขึ้นไป
รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกนั้ น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการ
ดาเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน :
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
อัตราส่วนจานวนบทความทีไ่ ด้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
X5
อัตราส่วนจานวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5

- 55 -

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ถ้าอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึง่ ดาเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014
เท่ากับ 15 บทความ และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง
และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 8+2 10
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
= 5 = 5 = 2.0
นามาคานวณคะแนน = 2.0 x 5 = 4.0 คะแนน
2.5
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

:

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในการ
รายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์ประเมิน :
0
1
- ไม่มีการรายงานผล - มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ในบางเรือ่ ง

2
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบทุก
เรื่องตามคาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

3
- มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
ครบทุกเรือ่ งตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง

4
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรือ่ งตาม
คาอธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้ม
ผล การดาเนินงานที่ดขี ึ้น
ในทุกเรือ่ ง

5
- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบทุก
เรื่องตามคาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผล
การดาเนินงานที่ดีขนึ้
ในทุกเรือ่ ง
- มีผลการดาเนินงาน
ที่เป็นเลิศ/โดดเด่น โดย
เทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน ทีเ่ หมาะสม
หรือได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แม้ทุกหลักสูตรที่ สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับ การบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน
การบริ ห ารจั ด การ 3 ด้ า นที่ ส าคั ญ คื อ (1) สาระของรายวิช าในหลั ก สู ต ร (2) การวางระบบผู้ ส อนและ
กระบวนการเรีย นการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพ ในการดาเนินการหลั กสู ตร
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง
ระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

:

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารต้ อ งผ่ า นการรั บ ทราบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการ
จัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
บริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความ
ต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการควบคุมมาตรฐานของ
หัว ข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิส ระที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตร โดยปริญญาโท เน้น
ความสามารถในการทาวิจัยของนักศึกษา ปริญญาเอก เน้น ความสามารถในการใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ นี้ ให้ อ ธิ บ ายกระบวนการหรื อ แสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน :
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดในการ
กากับติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ

3
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน

4
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีการเรียนรู้
โดยดาเนินการตามวงจร
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน

5
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีการเรียนรูโ้ ดย
ดาเนินการตามวงจร
PDCA มากกว่าหนึ่ง
รอบหรือมีการจัดการ
ความรู้ในกระบวนการ
ดาเนินงาน
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีการเทียบเคียงกับ
หลักสูตรเดียวกันในกลุ่ม
สถาบันเดียวกัน
ที่เหมาะสม หรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

:

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสู ตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ ละรายวิชาโดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน
วิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ทั้งนี้
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทาวิทยานิพ นธ์ การค้นคว้าอิสระการ
สอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ นี้ ให้ อ ธิ บ ายกระบวนการหรื อแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรการกับการวิจัยการบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน :
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ

3
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน

4
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุง
เหนชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

:

การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมิ น นั ก ศึ ก ษามี จุ ด มุ่ ง หมาย 3 ประการ คื อ การประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning)
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment
of learning) การประเมินส่วนใหญ่ จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมินเครือ่ งมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกากับ
ให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการ
ประเมิน ที่ ส ะท้อ นระดับ ความสามารถที่แ ท้ จริ งของนั กศึ กษาส าหรั บ หลั กสู ต รระดั บบั ณ ฑิต ศึก ษาต้ องให้
ความส าคัญกับ การวางระบบ ประเมิน วิทยานิพนธ์ การค้น คว้าอิส ระที่มีคุณภาพด้ว ยในการรายงานการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลัก สูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน :
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มีขอ้ มูล
หลักฐาน

1
- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมินกระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ

3
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน

4
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

:

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่ หลักสูตรแต่ละ
หลั กสู ตรดาเนิ น งานได้ ในแต่ล ะปี การศึกษา อาจารย์ประจาหลั กสู ต รจะเป็ นผู้ รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีในแบบรายงาน ผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน :
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
สูตรการคานวณ
1) คานวณค่าร้อยละผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร
จานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดาเนินการได้จริง
จานวนตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดาเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ

หมายเหตุ

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละ 100 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละ 80 คิดเป็น 1 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 80 คิดเป็น 0 คะแนน
2.4) ค่าร้อยละที่มากกว่า 80 และไม่เกินร้อยละ 100 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =1+ 0.2 (ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 1 –80)
0.2 หมายถึง สัดส่วนของคะแนน 4 โดยคิดจากร้อยละระหว่าง 80 ถึง 100

X100
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องค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- 65 -

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

:

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวย
ความสะดวกหรื อทรั พยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้ องสมุด หนังสื อ ตารา
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน :
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฎิบัติ/
ดาเนินงาน

2
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการ

3
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน

4
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติดีได้ชัดเจน
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บทที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับ
คณะ จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบในการ
ตัวบงชี้
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เกณฑพิจารณา

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจําคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละของอาจารยประจําคณะ
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
จํานวนอาจารยประจํา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคทั้งภายในและ
ภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
ผลงานวิชาการทุกประเภทตอ
นักวิจัย
อาจารยประจําและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ
4. การทํานุบํารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ ติดตาม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ
6. การสงเสริมการ
6.1 การสงเสริมการดําเนินการการประกัน
เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ
พัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
คุณภาพภายใน
6.2 การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ
(ตัวบงชี้เพิ่มเติม)
การศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่
กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบงชี้

จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- 69 ตัวบงชี้ที่ 1.1

: ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบงชี้

: ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ
เกณฑการประเมิน
: คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลบวกของคาคะแนนของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน

- 70 ตัวบงชี้ที่ 1.2

: รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจ สําคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก า วหน า ทางวิ ช าการและการพั ฒ นาองคค วามรู ดัง นั้น คณะจึง ควรมี อ าจารยที่ มีร ะดั บ คุ ณวุ ฒิท าง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5
กลุมสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
= รอยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1.คุณวุฒิ ปริญญาเอกพิจ ารณาจากระดับ คุณวุ ฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลั กเกณฑการพิจ ารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ใน
กรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเปน 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน
คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6เดือน
ไมสามารถนํามานับได

- 71 ตัวบงชี้ที่ 1.3

: รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร
จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได
คะแนนที่ได=

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

- 72 ตัวบงชี้ที่ 1.4

: จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้

: ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้ :
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารยที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึง
ควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดสวนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
เกณฑกาประเมิน :
คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน
และนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาและต่ํากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการ
เทียบบัญญัติไตรยางศดังนี้
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาและต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาและต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาและต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20
ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
SCH = Σnici
เมื่อ ni
= จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
= จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i
ci
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อ
นํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา
นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี = FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
สังคมศาสตร
บัณฑิตศึกษา)
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สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาตออาจารยประจํา
8:1
20 : 1
20 : 1
8:1
20 : 1
25 : 1

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

50 : 1
30 : 1
8:1
25 : 1

การคิดคะแนน
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนรอยละ ดังสูตร
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน

X 100

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้
2.1) คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10
คิดเปน 5 คะแนน
2.2) คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน
2.3) คารอยละมากกวารอยละ 10 และไมถึงรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้
(20 – คารอยละที่คํานวณไดจาก 1)
10

คะแนนที่ได =

X5

ตัวอยางการคํานวณ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร = 24
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน
=

25-24
25

x 100

= รอยละ 4 ไดคะแนน 5 คะแนน
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คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน
=

32-25
25

x 100

= รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร = 28
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน
=

32-25
25

x 100

= รอยละ 12

แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน เทากับ 20 – 12 = 8 ไดคะแนน =

8x5
= 4 คะแนน
10

- 75 ตัวบงชี้ที่ 1.5

:

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้

:

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับนักศึกษาเพื่อ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการ
และการใช ชี วิ ต จั ดบริ การข อมู ล หน ว ยงานที่ใหบ ริ การ เชน ทุน กูยืมการศึ ก ษา แหลงทุน การศึกษาต อ
การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ
ใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในสายอาชีพแกศิษยเกา
เกณฑมาตรฐาน :
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในสายอาชีพแกศิษยเกา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

- 76 ตัวบงชี้ที่ 1.6

: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมี
โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ที่ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ
ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบ (5) ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงคที่ คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติ ม ตลอดจน
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใชในชีวิตประจําวัน
เปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู
(3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3-4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบั น อุ ดมศึ กษาแต ล ะแห งอาจมี จุด เน น ในเรื่ องการวิ จั ย ที่ แตกต า งกั น ขึ้ น กั บ สภาพแวดล อ มและ
ความพร อ มของแต ล ะสถาบั น อย า งไรก็ ต ามทุ ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งมี พั น ธกิ จ นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง
ของพั น ธกิ จ สถาบั น ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ร ะบบและกลไกควบคุ มใหส ามารถดํ าเนิน การในพั น ธกิจ ดา นนี้ อย างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิด
ประโยชนการวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ 1)
สถาบัน ต องมี แผนการวิ จั ย มี ร ะบบและกลไกตลอดจนมี การสนั บ สนุ น ทรั พยากรให ส ามารถดํา เนิ น การได
ตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
และพันธกิจดานอื่น ๆของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชนสนองยุทธศาสตรของชาติและ
มีการเผยแพรอยางกวางขวาง
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.3ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

- 78 ตัวบงชี้ที่ 2.1

: ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต องมี การบริ ห ารจั ดการงานวิจัย และงานสรา งสรรคที่ มีคุณ ภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญ
และกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

- 79 ตัวบงชี้ที่ 2.2

:

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ ไ ด รั บ จากภายนอกสถาบั น เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่
สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย
เกณฑการประเมิน:
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เปนคะแนน ระหวาง 0 – 5
มทร.สุวรรณภูมิ เปนสถาบันกลุม ค2 จําแนกเปน 2 กลุมสาขาวิชา ที่ทําการเปดสอน ดังนี้
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารย ประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2. แปลงคาจํานวนเงินที่คํานวณไดใน ขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

x5

- 80 สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวม
ผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ
ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี
หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ
4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา
รับทุ นโดยอาจารยหรือนักวิจัย แต ไม สามารถนับ เงินโครงการวิจัย สถาบัน ที่บุ คลากรสายสนับ สนุ นที่ไมใช
นักวิจัยเปนผูดําเนินการ

- 81 ตัวบงชี้ที่ 2.3

:

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้

:

ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ
พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป
2. กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด

x 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดใน ขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =

รอยละผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
รอยละผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X5

- 82 กําหนดระดับคุณภาพผลงาน ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใ นฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบตั ร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรบั การประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุส ัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

การส ง บทความเพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให นํ า เสนอในการประชุ ม วิ ช าการต อ งส ง เป น ฉบั บ สมบู ร ณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้

คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสสู าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online
0.40
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00
งานสรางสรรคทไี่ ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสรางสรรคทุกชิน้ ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิ ชาการแกสั งคมเปน หนึ่งในภารกิจ หลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน พึง
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมี
ความเชี่ย วชาญการใหบ ริการทางวิ ชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ
เหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคาปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ
ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทาประโยชน
ใหสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนา
มาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชน ทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและ
เปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

- 84 ตัวบงชี้ที่ 3.1

: การบริการวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
การบริ ก ารวิ ช าการเป น ภารกิ จ หลั ก อีก อย างหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ดมศึก ษา คณะควรคํ า นึ ง ถึ ง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการประจําป ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อ
สรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่
สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน
เกณฑการประเมิน: 6 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํ า นุบ ารุงศิ ลปะและวัฒ นธรรมถื อเป น พัน ธกิ จ สํา คั ญประการหนึ่ งของสถาบั น อุด มศึกษา
ดังนั้น สถาบั นอุ ดมศึ กษาจึ งต องมี ระบบและกลไกการดําเนิน งานดานนี้ใหเปน ไปอยางมีป ระสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณา
การเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น
ตัวบงชี้

จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- 86 ตัวบงชี้ที่ 4.1

: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการประเมิน: 7 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 - 7 ขอ
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลการทางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี
คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

- 88 ตัวบงชี้ที่ 5.1

: การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุมสถาบัน

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผาน
คณะ ดั ง นั้ น คณะต องมี การพั ฒ นาแผนเพื่อกํ าหนดทิศทางการพั ฒ นาและการดําเนิน งานของคณะให
สอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในกรแขงขัน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสมารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑการประเมิน: 7 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

- 89 ตัวบงชี้ที่ 5.2

: ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
บทบาทหนาที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ
ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และ
เกณฑ การประเมิ น จะมุงไปที่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อให
สามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
เกณฑการประเมิน : 5 ขอ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 -4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

บทที่ 5
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่า ที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ
เอกลักษณ์ของสถาบันการวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และ
การประเมินผลเพื่อน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดย
ที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม เมื่อครบ หนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อ
น่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผล
ให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกั นคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่า ขึ้น
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เป็นรายงานฉบับเดียวกัน เพื่อลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ที่คณะกรรมการการประกั นคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่า ขึ้น สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการ
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ด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของ
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้

คะแนนรวมเฉลี่ย

=

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
13

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 - 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
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แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6
เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลีย่ ขอทุกตัว
บ่งชี้องค์ประกอบที่ 2-6

องค์
คะแนน จานวน
ประกอบ
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่
2
3
3
4
1
13

I

P

O

ไม่ผา่ นการประเมิน
2.1, 2.2
3.1, 3.2, 3.3
4.1, 4.2, 4.3
5.1
5.2, 5.3, 5.4
6.1
7
4
2

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

ผลการประเมิน

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
2. ระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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บทที่ 6
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชีข้ องสกอ.
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทาง และอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวา ของผลการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ดาเนินการของ สถาบันตามลาดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีต อย่างน้อยสามจุด
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติอาจจาเป็นต้องแสดง จานวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดง แนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นาเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่าอาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบ แนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน
“ แนวโน้ม (Trends) ” โดยใช้นิยามกับที่ปรากฏในหนังสือเกณฑ์การ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 2561
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
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(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ทาโดยคนคนเดียว
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ
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 การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และ บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
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ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึง่
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์
สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts)
ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึง่
ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ทีม่ ีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนาเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนาเสนอผู้ว่าจ้างในการทา
วิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึง่ เป็นผลงานวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
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อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการ
กาหนดตัวบ่งชี้ ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดา
เนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดาเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
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พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ
ศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education)
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน
2554 หนังสือเวียน ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
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หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 2
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
1 ดูเพิ่มเติม

“คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ด”ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- 101 (Good Governance Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกับการนาเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน

- 102 -

บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา , สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
คู่มือฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
ฉบับปีการศึกษา 2557. : สานักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ,
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557.
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2558. Beall : ติดตามรายชื่อสานัก
พิมพ์ในกลุ่ม OA ที่เข้าข่ายหลอกลวง : จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวารสารที่ใช้ตีพิมพ์
ผลงานอยูใ่ น Beall’s list (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.stks.or.th/th/
: http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=8824 (วันที่สบื ค้น 5 มีนาคม 2558).
พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า. รศ.ดร. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวารสารที่ใช้ตีพิมพ์ผลงานอยูใ่ น Beall’s list.
(ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www2.rdi.ku.ac.th/newweb/?p=8824
(วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2558).
Jeffrey Beall. List of Publishers. Beall’s List: Potential, possible, or probable
predatory scholarly open-access. Accessed March 5, 2015.
Web site: http://scholarlyoa.com/

ระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กิจกรรมการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. จั ด ท าร่ า งแผนภู มิ ขั้ น ตอนและปฏิ ทิ น การ
ประกันคุณภาพ

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

1. แผนภูมิขั้นตอน
2. ปฏิทินการประกันคุณภาพ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

- คณบดี

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

3. ประชุมพิ จ ารณาผลการดาเนิ น งานผ่ า นมาก
กาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีที่ผ่านมา
2. นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน

4. กาหนดผูรับผิดชอบในแต่ละองค์ ประกอบ/ตัว
บ่งชี้

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบฯ

5. ผูรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ จัดทา
รายงานการประเมินตนเอง

- รองคณบดีทุกท่าน
- สาขาวิชา/หลักสูตร

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

6. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของรายงานการ
ประเมินตนเอง

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

7. ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง และ
จัดพิมพ์ตามมติที่ประชุม

- รองคณบดีทุกท่าน
- สาขาวิชา/หลักสูตร

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

8. แต่ งตั้ ง คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุณภาพ
การศึกษาภายใน

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

1. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน

9. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

- คณบดี รองคณบดี และหลักสูตร
- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. รายงานการตรวจประเมินฯ (CAR)

10. รายงานผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในต่อผู้บริหารฯ

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. รายงานการตรวจประเมินฯ (CAR)

11. ประชุมวางแผนเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
2. รายงานการตรวจประเมินฯ (CAR)

12. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย

- รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ

1. รายงานการตรวจประเมินฯ (CAR)
2. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ SAR

13. น าผลจากการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน มาวิเคราะห์

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

1. รายงานการประชุมการวิเคราะห์ผลการประกัน

14. รายงานผลการด าเนิ น งาน และจั ด ท า
แผนพัฒนาสาหรับปีถัดไป

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
- คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

1. แผนพัฒนา (Improvement Plan)

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คุณภาพ และจัดทาแผนพัฒนา

ปฏิทินการปฏิบัตังานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
(1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1. การวางแผนและปรับปรุงแผนการดำเนินการ (Plan)
1.1 ประกาศตวบ่งชี้การประกนคุณภาพการศึกษาภายในัระดบหลกสูตรัและคณะัประจําปี
ก.ค. 60
การศึกษาัั2560
1.2 แต่งต้งคณะกรรมการประกนคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560
ก.ค. 60
1.3 แต่งต้งคณะทํางานประกนคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560
ก.ค. 60
1.4 แต่งต้งผู้รบผดชอบดูแลตวบ่งชี้เพื่อรบการประกนคุณภาพภายในัประจําปีการศึกษาั2560
ก.ค. 60
2. ดําเนินงานตามแผนงานที่วางได้ (Do)
2.1 หลกสูตรัและคณะัดําเนนการจดทํารายงานการประเมนตนเองั(SAR) ประจําปีการศึกษาัั ก.ค. 60 – ม.ย. 61
2560
2.2 โครงการประชุมเชงปฏบตการให้ความรู้พื้นฐานด้านการประกนคุณภาพการศึกษา
ม.ค. – ม.ย. 61
2.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกนคุณภาพการศึกษาของหลกสูตรและหน่วยงานภายในั ม.ค. – ม.ย. 61
2.4 โครงการเตรียมความพร้อมการประกนคุณภาพการศึกษาภายใน
ม.ค. – ม.ย. 61
2.5 อบรมการจดทําฐานข้อมูลระบบัCHE QA Online ระดบหลกสูตร
ก.ค. 61
2.6 หลกสูตรจดทํารายงานผลการดําเนนงานของหลกสูตรั(มคอ.7) ประจําปีการศึกษาั2560
ก.ค. 61
แล้วเสร็จั
2.7 จดทํารายงานผลการดําเนนงานของหลกสูตรั(มคอ.7) ประจําปีการศึกษาั2560 ในระบบั
ก.ค. 61
CHE QA Online เพื่อรองรบการตรวจประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัผ่านระบบัCHE
QA Online
2.8 คณะัจดทํารายงานการประเมนตนเองั(SAR) ประจําปีการศึกษาั2560 แล้วเสร็จั
ส.ค. 61
2.9 จดทํารายงานการประเมนตนเองั(SAR) ระดบคณะัประจําปีการศึกษาั2560 ในระบบัCHE
ส.ค. 61
QA Online เพื่อรองรบการตรวจประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัผ่านระบบัCHE QA
Online
2.10 จดทํารายงานการประเมนตนเองั(SAR) ระดบมหาวทยาลยัประจําปีการศึกษาั2560 แล้ว
ก.ย. 61
เสร็จั
2.11 จดทํารายงานการประเมนตนเองั(SAR) ระดบมหาวทยาลยัประจําปีการศึกษาั2560 ใน
ก.ย. 61
ระบบัCHE QA Online เพื่อรองรบการตรวจประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัผ่านระบบั
CHE QA Online
2.12 ทุกหลกสูตรัและคณะัทบทวนรายงานการประเมนัตนเองั(SAR) เพื่อเตรียมการประเมน ก.ค. – ก.ย. 61
และแต่งต้งคณะกรรมการประเมนของแต่ละหลกสูตรและหน่วยงาน
3. ประเมินคุณภาพการศึกษา (Check)
3.1 ประชุมตดตามการดําเนนงานการประกนคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานัประจําปี ก.ค. 60 - ม.ย. 61
การศึกษาั2560

กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
3.2 ตดตามผลการดําเนนงานการประกนคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานัรอบั6 เดือนั(1 ก.ค.
ม.ค. 61
60 - 31 ธ.ค. 60)
3.3 ตดตามผลการดําเนนงานการประกนคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานัรอบั9 เดือนั(1 ก.ค.
เม.ย. 61
60 - 31 มี.ค. 61)
3.4 การตรวจประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัระดบหลกสูตรัประจําปีการศึกษาัั2560
ก.ค. 61
3.5 จดทํารายงานผลการประเมนคุณภาพการศึกษาภายในของหลกสูตร ประจําปีการศึกษาั2560 ก.ค. 61
ในระบบัCHE QA Online และส่งผลการประเมนเข้าระบบัCHE QA Online
3.6 การตรวจประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัระดบคณะัประจําปีการศึกษาั2560
ส.ค. 61
3.7 คณะจดทํารายงานผลการประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560
ส.ค. 61
ในระบบัCHE QA Online และส่งผลการประเมนเข้าระบบัCHE QA Online
3.8 สถาบนัจดทํารายงานผลการประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560
ส.ค. 61
3.9 การตรวจประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัระดบมหาวทยาลยัประจําปีการศึกษาัั2560
ต.ค. 61
3.10 มหาวทยาลยจดทํารายงานผลการประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั
พ.ย. 61
2560 ในระบบัCHE QA Online พร้อมกบส่งผลการประเมนเข้าระบบัCHE QA Online
3.11 นําเสนอรายงานผลการประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560
พ.ย. - ธ.ค. 61
ให้กบคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการสภามหาวทยาลยเพื่อพจารณาและให้ั
ข้อเสนอแนะัและนําลงสู่การปฏบัตั
3.12 เผยแพร่รายงานผลการประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัประจําปีการศึกษาั2560 ต่อผู้ที่
ธ.ค. 61
เกี่ยวข้องและสาธารณะั
4. หน่วยงานทกุระดับจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินและนําผลการประเมินไปใช้ในการจัดทําแผน
ปฏิบัติงานประจําปีต่อไป (Act)
4.1 จดทําแผนพฒนาคุณภาพการศึกษาั(Improvement plan) ประจําปีการศึกษาั2560
ส.ค. - ต.ค. 61
จากผลประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัระดบหลกสูตรัและระดบคณะั
4.2 นําเสนอแผนพฒนาคุณภาพการศึกษาั(Improvement plan) ประจําปีการศึกษาั2560
ก.ย. - พ.ย. 61
จากผลประเมนคุณภาพการศึกษาภายในัให้กบคณะกรรมการประจําคณะและ
คณะกรรมการสภามหาวทยาลยเพื่อพจารณาั
4.3 นําแผนพฒนาคุณภาพการศึกษาั(Improvement plan) ประจําปีการศึกษาั2560 มาจดทํา ก.ค. 61 - ม.ย. 62
แผนปฏบตการประจําปีของหลกสูตรัและคณะัและนําไปปฏบตให้มีคุณภาพ ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องั
หมายเหตุ
เนื่องจากมหาวทยาลยราชภฏสกลนครัมีการเปิดั- ปิดัภาคเรียนการศึกษาของอาเซียนัการดําเนนการประกน
ในปีการศึกษาั2560 จึงเร่มต้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 - มถุนายนั2561 และสถาบนอุดมศึกษาจะต้องจดส่ง รายงาน
ประจําปีัฯัผ่านระบบััCHE QA Online ภายในเดือนพฤศจกายนของทุกปี
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คณะที่ปรึกษาและผู้จดั ทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ปรึกษา
1.
2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์

ทรงวิชา
แว่นเรืองรอง

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

คณะผู้จัดทา
1.
2.
3.
4.
5

ผศ.ธราดล
น.สพ.จักรพรรดิ์
นางสุพัตรา
นายนพรัตน์
นางอรอนงค์

จิตจักร
ประชาชิต
หล้าชาญ
พัชนีย์
ไชยรา

6.
7.
8.
9.
10.

นางกิรอัชฌา
นางสาวมัลลิกาล์
นางสาวขวัญแข
นางสาวกานดาภร
นางรัชดาภรณ์

แถมสมดี
สินธุระวิทย์
พลวัล
คัณทักษ์
ราชติกา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบปกโดย
นายสัญญา

แถมสมดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

