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ค าน า 
 
  เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจได้โดยง่ายซึ่ง
รายละเอียดในคู่มือเล่มนี้ระบุถึงขอบข่ายงานหลักของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งได้ระบุขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน  การจัดท าคู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขอบข่าย
ภาระงานของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ต่อไป 
  

  ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ นั้น  ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  จะด าเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโครงสร้างและ
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส าคัญและชัดเจนเท่านั้น ทั้งนี้ โดยจะพิจารณาปรับปรุงเมื่อครบรอบปีการศึกษา
แต่ละป ี
 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ ในการด าเนินงาน
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ส่วนน า 
 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันสถาบันการศึกษาและวิจัย
ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชภัฏ
และต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2547 
          ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
          ปี พ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย  8 
ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ภาควิชาเกษตรศาสตร์, ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 
          ปี พ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและโปรแกรมวิชา
ไฟฟ้า  ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
          ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 
          ปี พ.ศ. 2533 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี
ปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 
          ปี พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ 
และเปิดท าการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จ านวน 3 
โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม, ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
          ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏนครสวรรค์” 
และได้เปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          ปี พ.ศ. 2542  เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาควิชา    ซึ่งเดิม
เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก คือ จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรและหลังประจ าการวิจัย การบริการวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 

  พ.ศ. 2518 - 2520        นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ์ 
  พ.ศ. 2521 - 2522        นายเกษม     ศรีเดิมมา 
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  พ.ศ. 2522 - 2524 นายมาโนชญ์  ไวทยกุล 
  พ.ศ. 2525 - 2529  นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย์ 
  พ.ศ. 2530 - 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
  พ.ศ. 2534 - 2537  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
  พ.ศ. 2538 - 2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์  คงมี 
  พ.ศ. 2542 - 2544 นายสมชาย  พลานนท์ 
  พ.ศ. 2545 - 2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
  พ.ศ. 2548 - 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
  พ.ศ. 2551 - 2555   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ทวี 
  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา 
 ปี พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนค าน าหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโปรแกรมวิชาเป็น
ภาควิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2549 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  
คณิตศาสตร์  สถิติ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุขศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้  แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. ส านักงานคณบดี 
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
  3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

 ปี พ.ศ. 2554 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  สาธารณสุขศาสตร์ 
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 วิสัยทัศน์ 
  “บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย  บริการวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาชุมชนและ 
  ท้องถิ่น”   
            พันธกิจ 
            1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
            2. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่าง  มหาวิทยาลัย 
ชุมชน และองค์กรอื่น 
            3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และ
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
            4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 
            5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 
            6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าศูนย์ 
วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้าส านักงาน

คณบดี 

หัวหน้าภาควิชา

วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

สาขาวิชาชีววิทยาและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิต ิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 



โครงสร้างการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร 



โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน/ขอบข่ายงานหลัก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกนั
คณุภาพ 

งานประเมิน 

ภายใน ภายนอก 

งานระบบ
สารสนเทศ 

CHE-QA 

เวบ็ไซต ์

งานตดิตาม 

ตดิตาม 

ส ารวจ 

งานจดัการ
ความรู ้
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การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัคณะ 
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ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ 

 

เก็บรวบรวมข้อมูลจาก  SAR ของหน่วยงานย่อย 

เขียนรายงาน  SAR  ของคณะฯ  (ฉบับร่าง) 
พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐานตามการรายงาน 

แก้ไขปรับปรุงเล่ม SAR  ของคณะฯ (ฉบับสมบูรณ์) 

 

ส่ง  SAR  ให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 

ศึกษาข้อมูล/รายละเอียดตัวบ่งชี้ และวิธีการเขียนรายงาน 

เขียนรายงาน  SAR  ของหลักสูตร  (ฉบับร่าง) 
พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล/หลักฐานตามการรายงาน 

 

ปรับปรุงแก้ไขและท าเล่ม SAR ฉบับสมบูรณ์ 

ส่ง  SAR  ให้ฝ่ายประกันคุณภาพคณะฯ 
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การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ขั้นตอนการรับการตรวจประเมิน ระดับหลักสตูร 
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ขั้นตอนการรับการตรวจประเมิน ระดับคณะ 

 
 
 
 

หลักสูตรก าหนดวันรับการตรวจประเมิน 
(ตามช่วงเวลาที่ฝ่ายประกันฯ  ระบุ) 

ติดต่อกรรมการตรวจประเมิน 

ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจประเมินมายังคณะฯ 

คณะฯออกหนังสือเชิญกรรมการตรวจประเมิน 

ฝ่ายประกันคุณภาพ จัดพิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ฝ่ายประกันคุณภาพคณะฯ ท าก าหนดการตรวจ 
ประเมินและแจ้งให้หลักสูตรทราบ 

 

ส่ง SAR ให้กรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

หลักสูตรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

กรรมการแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ทราบภายใน 1 สัปดาห์  หลังรับการประเมิน 

หลักสูตรรายงานผลการประเมินให้คณบดีทราบ 
และส่งเล่มรายงานผลมายังฝ่ายประกันคุณภาพ ระดับคณะฯ 
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การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
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คณะก าหนดวันรับการตรวจประเมิน 
(ตามช่วงเวลาที่ฝ่ายประกันฯ  ระบุ) 

 

ติดต่อกรรมการตรวจประเมิน 

ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิและกรรมการตรวจประเมิน 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพพิมพ์หนังสือเชิญกรรมการตรวจประเมิน 
ระดับคณะ 

 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพ จัดพิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพระดับคณะ 

 
ฝ่ายประกันคุณภาพคณะฯ ท าก าหนดการตรวจ 

ประเมินและแจ้งให้บุคลากรทราบ 
 

ส่ง SAR ให้กรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
 

คณะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

กรรมการแจ้งผลการประเมินให้ฝ่ายประกันคุณภาพทราบ
ภายใน 1 สัปดาห์  หลังรับการประเมิน 

 
คณะรายงานผลการประเมินให้คณบดีทราบ 

และส่งเล่มรายงานผลมายังกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 
 



 การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะมีการตรวจประเมิน  5 ปี/ครั้ง  โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน  ดังนี้ 
  รอบท่ี 1  ตรวจเยี่ยมโดยทั่วไปเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
  รอบท่ี 2  ตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน/จัดอันดับ 
  รอบท่ี 3  ตรวจประเมินเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมรับการตรวจประเมิน 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะฯ ทราบ 

รับการตรวจประเมิน 

รับทราบผลการประเมิน 



-13- 
 
 
 
 

  โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานระบบฐานข้อมูล 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระบบฐานข้อมูล  CHE – QA 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
 ระดับหลักสูตร 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
- ข้อมูลนักศึกษา 
- ข้อมูลบุคลากร 
- ข้อมูลการเงินและงบประมาณ 
- ข้อมูลหลักสูตร และการเรียน

การสอน 
- ข้อมูลการวิจัย 
- ข้อมูลการบริการวิชาการ 
- กิจกรรม/โครงการ 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นเรื่องท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ 

สอนและคุณภาพบัณฑิต  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ  ควบคุม  และดูแล 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  ก าหนด 
  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องศึกษาเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนด จากคู่มือ
และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน  และคู่มือการ
จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. การจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการ 

ศึกษาเพ่ือก าหนดแผนงาน  โครงการ และกิจกรรม  ด้านการประกันคุณภาพของระดับคณะ ในทุกปีการศึกษา
ซึ่งในการจัดท าจะต้องทบทวนผลการประเมินคุณภาพ  ในปีการศึกษาที่ผ่านมาของระดับคณะ และวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของระดับคณะ ในปีการศึกษาถัดไป  

3. การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 

ประจ าทุกปี  โดยในแต่ละปีจะต้องจัดท าคู่มือ  2  ฉบับ  คือ  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและแบบฟอร์ม 
การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ 

4. การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา  จะต้องจัดท าค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพทุกปี 

การศึกษา  โดยอ้างอิงตามผลคะแนนการประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการตั้งค่าเป้าหมายจะต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนที่ท าได้ในปีที่ผ่านมา  หรือจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยผลคะแนนที่ท าได้ย้อนหลัง  3  ปี 
หากจ าเป็นต้องตั้งค่าเป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามนี้  ต้องชี้แจงเหตุผลให้ฝ่ายประกันคุณภาพของระดับคณะทราบ
ด้วย  หลังจากจัดท าค่าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ช่วยในแต่ละตัวบ่งชี้ตามภาระการ
ท างานของแต่ละคน  และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณา  ก่อนเสนอคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป  หลังจากค่าเป้าหมายได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้แจ้ง
บุคลากรของคณะทุกคนทราบ  เพ่ือจะได้วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
ให้ได้ตามค่าเป้าหมายทีค่ณะได้ตั้งไว้ 
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5.  การติดตาม  รวบรวม  และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากแจ้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพของคณะ ให้บุคลากรทราบแล้วเจ้าหน้าที ่
ประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องติดตามผลการด าเนินงาน  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ  ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่โดยจะติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานผ่านการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
มาตรฐานการศึกษา  การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ทีเ่ป็นผู้บริหาร 
และคณาจารย์ประจ าทราบถึงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของระดับคณะ พร้อมทั้งร่วมกันก าหนดแผนงาน 
และควบคุมให้การประกันคุณภาพของระดับคณะ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

6. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(Self  Assessment Report)  ของระดับคณะ  ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง  คือ  รายงานที่แสดงถึง 
ผลการด าเนินงานของคณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพจะต้องรวบรวมรายงานการประเมินตนเองทั้งหมดจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  และน ามา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  เรียบเรียง  พร้อมจัดท าบทน าและส่วนประกอบอ่ืนๆ ให้สมบูรณ์ตามรูปแบบ
ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ทั้งนี้รายงานการประเมินตนเอง  จะต้องแล้วเสร็จตามเวลาที่ฝ่าย
ประกันคุณภาพของคณะก าหนด  เพ่ือที่จะได้ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในน าไปศึกษา
ก่อนเข้าตรวจจริงและหลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองฉบับปรับปรุงหลังตรวจประเมิน  และส่งให้ฝ่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

7. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนบริหารการศึกษาที่ 

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจประเมินที่คณะฯ  ประมาณ 1 วัน  โดยเป็นอาจารย์
จากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยคณะฯจะต้องเป็นผู้เสนอชื่อกรรมการภายนอกให้แก่ฝ่าย
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
       7.2  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการทุก  5 ปี  โดยคณะกรรมการประเมินจะมาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจประเมินที่คณะฯประมาณครึ่งวัน 
   เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องประสานงานกับบุคลากรภายในของคณะ  
เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  โดยในวันประเมิน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
จะต้องเป็นผู้ประสานกับคณะกรรมการในการอ านวยความสะดวกต่างๆ และเสนอเอกสาร  หรือหลักฐานอ้างอิง
เพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการต้องการ  หลังจากการประเมินแล้ว หากคณะฯต้องการชี้แจงหรือ 
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 อุทธรณ์ผลการประเมิน  สามารถท าได้ภายใน 1  สัปดาห์หลังจากวันประเมิน  จากนั้นหากไม่มีการปรับผล
คะแนนแล้ว คณะฯจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับปรับปรุงหลังตรวจประเมิน และส่งให้ฝ่าย 
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง  นอกจากนี้ยังต้องรายงานผลการประเมินของคณะฯ ผ่านระบบ 

       ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (CHE  QA Online  System) 
 

8. การจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพ 
หลังจากประเมินคุณภาพในปีการศึกษานั้นๆ แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 

การศึกษา จะต้องท าแผนปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ จากนั้นให้น าแผนปรับปรุงคุณภาพเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯเพ่ือ
พิจารณา แล้วจึงน าส่งให้แก่ฝ่ายประกันคุณภาพของระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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            องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 

องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
                      ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องคป์ระกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
      ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ 
                                        กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ 
                    ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4  ประการ คือ  การผลิตบัณฑิต  การวิจัยการให้ 
บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง  4  ประการ 
ดังกล่าว  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา  ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต  การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต  อันเป็นผลมา
จากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของ
คุณภาพการศึกษา 

3)  สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต  ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  
การพัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4)  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ  (public  information)  ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency)  และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้  (accountability)  ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ 
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน  โดย
ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2552  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2552  เพ่ือให้การจัด 
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 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  เมื่อ
วันที่  24  เมษายน  2554  เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  4  กลุ่ม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย 

ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  พรบ.  และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร  คณะวิชาหรือหน่วยงาน 
เทียบเท่า  และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น  โดย
วิเคราะห์  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 

3)  เพ่ือให้หลักสูตร  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ    
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets)   
และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ 
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

5)  เ พ่ื อให้ ข้ อมู ลสาธารณะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ย   ท า ให้ มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด 

6)  เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีข้อมูลพื้นฐานที่ 
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

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

เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุด 

มุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 
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มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึง่ประกอบด้วย  “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  และ “ระบบ 
การประกันคุณภาพภายนอก”  เพ่ือใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา  ติดตามตรวจสอบและประเมิน 
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ  และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ  ซึ่งประเมินโดย  “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  หรือเรียกชื่อย่อว่า  “สมศ.”  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1  
ครั้ง  ในทุกรอบ  5  ปี  นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  ได้ก าหนดแนวทางการ 

พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง  ซ้ าซ้อน  ขาดคุณภาพ  และขาดประสิทธิภาพ  โดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ  ให้มีการสร้างกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน  รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความ
หลากหลาย  ทั้งการพัฒนาฐานราก  สังคม  เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น  การขับเคลื่อน
ภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่นและระดับประเทศ  จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์  ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละ
กลุ่มเหล่านี้  จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ  อาทิ  สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง  สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต  พัฒนาและการท างานของอาจารย์  สามารถปรับจ านวนของ
บัณฑิตในสาขาทีเ่ป็นความต้องการของสังคม  ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มี
กลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด  ถ่ายโอน  แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม  
และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  (accredlitation)  ที่นักศึกษาและ 
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สาธารณะให้ความเชื่อถือเป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปีดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษา 
ธิการ  เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551  ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม 
คือ 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จัด
ฝึกอบรม  สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น  แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน  ธุรกิจ  และบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการ
ด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา  ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสต ร์   
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง  หรือเน้นทั้งสองด้าน  รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น  2  
ลักษณะคือ  ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา  และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 
 กลุ่ม  ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ
ท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิด
ของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล  มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎี  และค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังนั้น  การประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา  4  กลุ่มดังกล่าว 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี  2555 – 2559  ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข้งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและ 
 
 
 



                                                               -22- 
 

ประชาโคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง  และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความ
รับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี  2559 
“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดังสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้าง
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  บน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ
นานาชาติ” 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  7  สิงหาคม  
2549  

ประกอบด้วยมาตรฐาน  3  ด้าน  ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยทั้ง 3 
ด้านนี้  อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3  มาตรฐานเช่นกัน  คือ  มาตรฐานที่ 
1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานที่ 2  แนวการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อให้การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2551  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการจัดตั้ งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก  2  ด้าน  คือ  มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น  4  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่ม  ก วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง  และกลุ่ม  ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  นอกจากนั้น  ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 
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5  ด้าน  คือ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะ  ทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช้  ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้
เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับ เจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  21  มีนาคม  2543  ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย)  ซึ่งต่อมาได้
จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2545  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ  สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  รวมถึงสนับสนุนให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  แนวทาง  วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลักงจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545  ในระยะหนึ่ง  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 
2545 ซึ่ งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาในปี  2553  
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553 แทนฉบับเดิม  โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน  
โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก  2  ประการคือ 1)  วาง
ระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา  
โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  
ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย  การประเมินคุณภาพ  การติดตาม 
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 ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อนมปีระกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง 

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3  ประการคือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic  Freedom)  ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน  (institutional  autonomy)  และความ
พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ต รวจสอบได้ 
(accountability) 
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็น
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ 
ละแห่งและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
       3.1.1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
       ด้วยกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์   และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.
2553  ข้อ 33  ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ
การพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือ
เป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง  แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่
เริ่มต้นจากการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจสอบประเมิน  และการปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้  
เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็น 
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หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการ
ที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
        หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1)  ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 
2553 

2)  เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า  และกระบวน 
การซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ อุดมศึกษา  รอบใหม่  
ประกอบด้วย 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่การ 

ควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินฯ  จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน  ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน  เป็นการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ  โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา  ซึ่งประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและ
ประเภทของกลุ่มสถาบัน  ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4)  ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5)  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  สมศ. 
เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
 3.1.2  มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
          มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ  มาตรฐานการ
อุดมศึกษา  ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก  เช่น  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานเพื่อการการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ. หรือกรอบ 
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การปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ  เป็นต้น 
  ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท  คือ  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 
5  ระดับ  มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้ก่ีข้อ  ได้คะแนนเท่าใด  กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1  คะแนน ให้ถือ
ว่าได้ 0 คะแนน  และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ  และกรรมการ
ประเมิน (peer  review)  จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง  0 – 5   

          2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง  1  ถึง  5  โดยเป็นค่าต่อเนื่อง  (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (ซึ่งอยู่
ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย)  เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อย
ละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบัน  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  น าไปใช้เป็นแนวทาง 
(Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับ
ดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก  4  
ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธ
กิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการ
บริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ  ส่วน
พันธกิจด้านอ่ืน ๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน  หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุม
พันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด  ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด  ในบทที่  
4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
น าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร  ระดับคณะและระดับ
สถาบัน  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตาม  การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า  และกระบวนการ  ซึ่ง
ภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
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 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
         ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุก
ระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้  
คือ  การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะ
และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่ระดับ
บุคคล  ระดับหลักสูตรระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือประกันคุณภาพในแต่
ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
 

 3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
         การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัดและ 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง  ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร  คณะวิชา  และสถาบัน 
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  ระบบสารสนเทศที่ดี  มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนงานการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบประเมิน  ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป    มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา  โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้
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  คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา 
ทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีการ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยึดหยุ่น  คล่องตัว  และ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา  ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดทั้งมาตรฐาน 
การศึกษาระดับชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ทั้งนี้  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา  หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องคุณภาพ  มีการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพ 
ภายในจึ งต้ องดู แลทั้ งปั จจัยน า เข้ า  ( input)   กระบวนการ   (process)   และผลผลิตหรือผลลัพธ์  
(output/outcome)  ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา  ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  
ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ  และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้น  ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด  
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม  (2557 – 2561)  และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่  (2558 – 2562)   
  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เริ่มใช้
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานในทุกปีการศึกษา  และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ 



-29- 
 

ละสถาบัน  ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน)  หรือ  สมศ.ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อน ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา  ตัว
บ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง  ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน  คือ  ด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร  การเรียนรู้และนวัตกรรม  ใน
ส่วนของเกณฑ์การประเมินมีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน  
ได้แก่  สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  สถาบันที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  และสถาบันที่เน้นการผลิต
บัณฑิตเพียงอย่างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจร
คุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 
  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ.2553  ยังคงยึดหลักการเดียวกับ
รอบแรกโดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) กฏกระทรวงว่าด้วย
ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ  สมศ.  มาใช้  โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบ
ประกันคุณภาพ  คือ  ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการผลผลิตหรือผลลัพธ์  ทั้งนี้  เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมี
ความแตกต่างจากรอบแรกคือ  มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาได้แก่  กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 
1  สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา  กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี  และกลุ่ม ง 
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนด
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่  (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

ภายในระดับอุดมศึกษา  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ  จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา 
โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555  - 2559)  มาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ทั้งนี้  ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3  
ระดับ  คือ  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ  4  ด้านของสถาบันอุดมศึกษา  และเพ่ิมเติมด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน 
 หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการ
ดังกล่าวด้วย (Process  Performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่   1  การก ากับมาตรฐาน  องค์ประกอบที่   2  บัณฑิต  องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร)  ผลงาน
ทางวิชาการ  ผลงานวิจัยของคณาจารย์  สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต  ซึ่งจะพิจารณาจาก
การมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ  เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล  รวมทั้ง  กิจกรรมนักศึกษา  การบริการนักศึกษา  การ
ให้บริการทางวิชาการ  การวิจัย  การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย  องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ  
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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ได้แก่  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ  
ด้านการเงิน  ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถา บันอุดมศึกษา  
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการให้บริการทางวิชาการ  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้  ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละคณะ  โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพใน
ภาพรวม 
  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  เพ่ือการควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  ระดับคณะและ
ระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละ
คณะ  และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุกปีการศึกษาตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า  ผู้เรียน
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  อย่างไรก็ตาม  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้
บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน  ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
วิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด  โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณาภาพ  มีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  มีการ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันใน
ทุกปีการศึกษา  มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ  รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิต
บัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
  อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา
มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความ
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา  
และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ 
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ประกันคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้  ต้อง
สนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น  หรือ
เป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบัน 
เช่น  ระบบ AUN – QA หรือ ระบบ  EdPEx  หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง  ทั้งนี้  โดยผ่าน
การพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์  จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน  คือ  การวางแผน  (Plan)  การด าเนินงานและ
เก็บข้อมูล (Do)  การประเมินคุณภาพ  (Check/Study)  และการเสนอแนวทางการปรับปรุง  (Act)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  P  =  เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม  กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
  D  =  ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  คือเดือนที่ 1 – 
เดอืนที่ 12  ของปีการศึกษา  (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป) 
  C/S  = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบัน  ระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม  หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
  A  =  วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริหาร 
ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)  มา
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป  หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
  วิธีการประกันคุณภาพภายใน  ก าหนดไว้ดังนี้ 

1.  สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2.  สถาบันเก็บข้อมูลระยะ  12  เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ  CHE  QA 

Online  และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร  
คณะวิชา  และสถาบัน 

 



-33- 
 

3.  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตรผ่านระบบ  CHE QA  Online   

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE  QA  Online  และยืนยันผล 
การประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 

6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชา  มาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ  CHE  QA  Online  และยืนยันผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร  คณะวิชา  พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป 

8.  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน)  มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

9.  ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ผ่านระบบ  CHE  QA   
Online  ภายใน  120  วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ทุกปีการศึกษา  ทั้งระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  (CHE  QA  Online)  ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน  เช่น  หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
  ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ 2552  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตรก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย  3  คน  โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้  คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับ 

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  ของแต่ละระดับ 
การศึกษาเป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทาง 
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท  คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก  คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป ในกรณีที่ประสงคน์ าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ระดับสถาบัน ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา  ระดับสถาบัน  ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนอย่างน้อย  5  คน  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียน 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 

ผู้ประเมินของ  สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ 
- ผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้น ไป  และมี

ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และมีประสบการณ์
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ในระดับคณะหรือเทียบเท่า 
หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  และมีประสบการณ์
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ในระดับคณะหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์  ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 
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- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน  ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป
มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า 
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่ง 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ 

จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-36- 

 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

คณะ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ 
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

  พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา  คือ  การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด  การเรียนการสอน 
ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้น  พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน  เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

ตัวบ่งช้ี  จ านวน  6  ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    :   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ  ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ  
      
 คะแนนที่ได้  =     
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้  แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   :   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 
 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ40 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
 
 

                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

       ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 
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หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี

การศึกษานั้น  ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่

เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   :   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   ปัจจัยน าเข้า  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5  

 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้    =  
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   :    จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา

ต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น 
สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริ งในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์
มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และ
ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ  10 ก าหนด
เป็นคะแนน 5 
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ  20 ก าหนด
เป็นคะแนน 0 
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่
เกินร้อยละ 20  ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 
 SCH = ∑nici 

 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

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

จ านวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 



การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ 
จารย์ประจ า 

 
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

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

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

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

 
 

การคิดคะแนน 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 X100 
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1) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
2.1)  ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2)  ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3)  ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20  ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนที่ได้   =  5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  :    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยขน์กับนักศึกษา
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมด
ต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6    :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นหับสภาพแวดล้อม 
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน  อย่างไรก็ตาม  ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน  ดังนั้น  จะต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน  เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์  การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน  2)  คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง  โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและ 
พันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบันและ 3)  ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งช้ี จ านวน  3  ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้  ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยและทีมวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   :   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี   :   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น  
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน   

 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่  
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่  
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน   

 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีอยู่ในกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
               กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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               กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
               คะแนนที่ได้  =  
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ  

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไมส่ามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
  
 
 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        

x 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงาน
ที่มีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ    
ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS 
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค 2   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป   
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป     
2. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค1 และ ง  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

                    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ปประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป    
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ      
นานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

-  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
(กลุ่มท่ี 2 ) 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้  กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall s 
List) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

 -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา 
  ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบัน 
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้าน 
ที่สถาบันมีความเชี่ยมชาญ  การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย 
ตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชน  หน่วยงานอิสระ  หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน 
และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น  การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษา  ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ  ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็ นการท า
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว  สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์
อันจะน ามาสู่กมาพัฒนาหลักสูตร  มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย  พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา 
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งช้ี   จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  :   การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่ส ร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  4     การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ  โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา  และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน  และมีการบูรณา
การเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  สืบสาน  พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  สร้างสรรค์  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  1  ตัวบ่งชี้  คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1     :   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 -7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  5     การบริหารจัดการ 
  
   สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ให้มีคุณภาพ  เช่น  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ  เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยใช้หลักธรรมา 
ภิบาล  (Gook  Governance) 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  2  ตัวบ่งชี้  คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบัน 
           และเอกลักษณ์ของคณะ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตวับ่งชี้ท่ี 5.1    :    การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
          และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :    กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
ด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ  สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตวับ่งชี้ท่ี 5.2       :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 
 

อธิบายตัวบ่งชี ้    
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี การ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในช้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ 
ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


