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ค� ำ น� ำ
		
การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด�ำเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ งและสร้าง
ความมัน่ ใจให้ผรู้ บั บริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง มีการ
จัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มกี ารปรับปรุงมา
อย่างต่อเนื่องตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรูแ้ ละทักษะในอนาคตทีต่ ลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาซึง่ มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ได้ด�ำเนินการทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มคี วามทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้เผยแพร่และส่งเสริม
ให้สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ฉบับนีข้ นึ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การก�ำกับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบัน ซึง่ เนือ้ หาจะประกอบด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน แนวทางการวิเคราะห์
และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด�ำเนินการประกัน
คุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิผล และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็ง
อันจะเป็นกลไกส�ำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

		

		

(รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

08

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

สารบั ญ
			
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

หน้า
3

ค�ำน�ำ

7

บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
• เหตุผลและความจ�ำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
• การประกันคุณภาพการศึกษา
• ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับ
		
การประกันคุณภาพการศึกษา
• ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพ

9
10
12
17
20
22

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
• พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่
(ปีการศึกษา 2557 - 2561)
• กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ปีการศึกษา 2557 - 2561)

25
26
27

บทที่ 3 นิยามศัพท์

33

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

43

บทที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

93

บทที่ 6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

123

บทที่ 7 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพ
         การศึกษาภายใน

147

ภาคผนวก

157

30

1

การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

10

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

1. เหตุผลและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา
1.1 ความจ�ำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
		
ภารกิจหลักทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบตั มิ ี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมและการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม การด�ำเนินการตามภารกิจ
ทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ปัจจุบนั มีปจั จัยภายในและภายนอกหลายประการทีท่ ำ� ให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
		
1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2. ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดน และการเคลือ่ นย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิต
ในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ ทัง้ สองประเด็น
ต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3. สถาบันอุดมศึกษามีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาค
การผลิตจริง ทัง้ อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่
ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาทีเ่ ปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วม (participation)
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึง่ ตรวจสอบได้ (accountability)
ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก�ำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มี
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท�ำหน้าที่ประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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7. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพือ่ เป็นกลไกก�ำกับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพือ่ ให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น
ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือ่ การประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
9. กระทรวงศึกษาธิการได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก�ำกับให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
		
1. เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2. เพือ่ ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานตัง้ แต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกทีส่ ถาบันนัน้ ๆ
ก�ำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ
คุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
3. เพือ่ ให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเ่ ป้าหมาย (targets)
และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4. เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนจุดแข็ง จุดทีค่ วรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา
การด�ำเนินงานเพือ่ น�ำไปปรับปรุงผลการด�ำเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับ
ขีดความสามารถของสถาบัน
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5. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้มั่นใจว่าสถาบัน
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด
6. เพือ่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
		
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ก�ำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
โดยก�ำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ประกอบ
ด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้
เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาก�ำหนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพือ่ รองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพือ่ ให้มกี ารติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค�ำนึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึง่ ประเมินโดย “ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชือ่ ย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2545 ได้กำ� หนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กำ� หนดแนวทาง
การพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ�้ำซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ
โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด�ำเนินการ กล่าวคือ
ให้มกี ารสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุม่
ซึง่ มีพนื้ ทีบ่ ริการและจุดเน้นระดับการศึกษาทีต่ า่ งกัน รวมทัง้ มีพนั ธกิจและบทบาทในการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม
เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ�ำนาจในระดับท้องถิน่ การขับเคลือ่ นภาคการผลิตในชนบท ท้องถิน่
และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวตั น์ ซึง่ ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุม่ เหล่านี้ จะน�ำไปสู่
การเปลีย่ นแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศอย่างมีนยั ส�ำคัญ อาทิ
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศดีขนึ้ ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท�ำงานของอาจารย์ สามารถปรับจ�ำนวน
ของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษา
ในกลุม่ เหล่านีม้ กี ลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน
แลกเปลีย่ นกันได้ระหว่างกลุม่ และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน�ำไปสูร่ ะบบรับรองวิทยฐานะ
(accreditation)ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก�ำหนดประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ
		
กลุม่ ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิน่ เพื่อเตรียมก�ำลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาค
การผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่
ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
อันจะน�ำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
		
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี เพือ่ ให้ได้บณ
ั ฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเป็นหลักในการขับเคลือ่ นการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด�ำรงชีพ สถาบันอาจมีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
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กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุม่ สาขาวิชา ทัง้ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ สังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์ รวมทัง้ สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท�ำวิทยานิพนธ์ หรือการวิจยั
หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเน้นทัง้ สองด้าน รวมทัง้ สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง
ทัง้ อุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุม่ นีอ้ าจจ�ำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1
เป็นสถาบันทีเ่ น้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี
		
กลุม่ ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก และเน้นการท�ำวิทยานิพนธ์และการวิจยั รวมถึงการวิจยั หลังปริญญาเอก
สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศกั ยภาพในการ
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และ
ข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก�ำหนดให้อดุ มศึกษา
ไทยในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพือ่ เป็นแหล่งความรูท้ ตี่ อบสนอง
การแก้ไขปัญหาวิกฤติและชีน้ ำ� การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชาติและท้องถิน่ โดยเร่งสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ในประเทศให้เข้มแข็งขึน้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มคี ณ
ุ ภาพผลิตก�ำลังคนทีม่ ศี กั ยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สามารถท�ำงานเพื่อด�ำรงชีพตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและ
มีสขุ ภาวะทัง้ ร่างกายและจิตใจรวมทัง้ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผูเ้ ชีย่ วชาญมืออาชีพ
ให้เป็นอาจารย์พฒ
ั นาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นทีย่ อมรับของสังคม มีการจัดการเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยใช้ความรูเ้ ทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพืน้ ฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยทัง้ นีโ้ ดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัตอิ ดุ มศึกษาเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรูแ้ ละพัฒนา
ก�ำลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพืน้ ฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ”
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2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ทีป่ รากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน
3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อย
ทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน
เช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ ทัง้ ในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคม
แห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์
กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาทีเ่ ป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จดั ท�ำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพือ่ น�ำไปสู่
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม่ สถาบันทีม่ ปี รัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตัง้
ทีแ่ ตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด�ำเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก�ำหนดกลุม่ สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ก
วิทยาลัยชุมชน กลุม่ ข สถาบันทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี กลุม่ ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม่ ง
สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
นอกจากนัน้ ยังได้จดั ท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพือ่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือ่ เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา โดยก�ำหนดให้คณ
ุ ภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒแิ ละสาขาวิชาต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูอ้ ย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดทีท่ ำ� หน้าที่
ก�ำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
เพือ่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว ซึง่ คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มมี ติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส�ำนักงาน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท�ำเป็นประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย เรือ่ ง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส�ำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท�ำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ ให้มกี ารประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก�ำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผล
การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากด�ำเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ำกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา
47 วรรคสองโดยสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวง
ศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษา
ทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษาท�ำหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา
โดยน�ำผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลีย่ นให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก�ำหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและ
แจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้ เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก
ดีถึงความส�ำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท�ำประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการส�ำคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอสิ ระ
ในการด�ำเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับ
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้ (accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก�ำหนดให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค�ำนึง
ถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงมีหน้าทีร่ ว่ มกับสถานศึกษาในการจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอสิ ระในการด�ำเนินการของสถานศึกษา เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอสิ ระในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจ
เป็นระบบประกันคุณภาพทีใ่ ช้กนั แพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะ
ที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท�ำงาน
ที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง
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พัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนือ่ ง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั่ ใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพหลักการทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
หลักการส�ำคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รอบคลุมปัจจัยน�ำเข้า และกระบวนการ
ซึ่งสามารถส่งเสริมและน�ำไปสู่ผลลัพธ์ของการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริม่ ใช้ในปีการศึกษา
2557
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด�ำเนินการตั้งแต่ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับติดตาม การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด�ำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ ณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด�ำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนา
ตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ
4) ให้อสิ ระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก�ำหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. เพือ่ ไม่ให้เป็นการท�ำงานซ�ำ้ ซ้อนเกินความจ�ำเป็นหรือสร้างภาระการท�ำงาน
ของหน่วยงาน
3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่เป็นกรอบส�ำคัญในการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพือ่
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
ก�ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น
5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ�ำนวนข้อและระบุ
ว่าผลการด�ำเนินงานได้กขี่ อ้ ได้คะแนนเท่าใด กรณีทไี่ ม่ดำ� เนินการใดๆ หรือด�ำเนินการไม่ครบ
ที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก�ำหนดการให้คะแนนตามที่ได้
คณะหรือสถาบันด�ำเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการด�ำเนิน
การนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนือ่ ง (มีจดุ ทศนิยม) ส�ำหรับการแปลงผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท�ำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก�ำหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก�ำหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น�ำไป
ใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท�ำระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบัน
ตามความสมัครใจภายใต้การก�ำกับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้าน
การบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจยั (3) พันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ส�ำหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็น
ส�ำคัญ ส่วนพันธกิจด้านอืน่ ๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ดว้ ยกัน หากเป็นตัวบ่งชีใ้ นระดับคณะ
และสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด
ซึง่ สามารถชีว้ ดั คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปเป็นกรอบ
ในการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตัง้ แต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินจะมุง่ ไปทีร่ ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพือ่ ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับติดตาม การด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
ควรเชือ่ มโยงหรือเป็นเรือ่ งเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน�ำเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด�ำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย
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3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส�ำคัญส่งผลให้การด�ำเนินงานประสบ
ความส�ำเร็จและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส�ำคัญและก�ำหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีช่ ดั เจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
หน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกัน
คุณภาพพร้อมทั้งก�ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส�ำหรับคณะและ
สถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ตัง้ แต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ�ำเป็นต้องจัด
ท�ำคูม่ อื คุณภาพในแต่ละระดับเพือ่ ก�ำกับการด�ำเนินงาน แต่ทสี่ ำ� คัญคณะกรรมการหรือหน่วย
งานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพซึง่
สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ
3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานจะไม่สามารถท�ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหาก
ปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทีเ่ ป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตัง้ แต่ระดับบุคคล
ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงานตั้งแต่
การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ในหมวด 5 ทีว่ า่ ด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กำ� หนดให้ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบายการพัฒนา
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท�ำขึ้นฉบับนี้ได้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติทเี่ ปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส�ำคัญ
ที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็น
มาตรฐานที่ค�ำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุก
สถาบันสามารถน�ำไปใช้ก�ำหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด�ำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาใน
ระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก�ำหนดชือ่ ปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มคี วามทัดเทียมกันและพัฒนา
สู่สากล ซึ่งท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
เพือ่ ให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ�ำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
การประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ทงั้ ในฐานะพลเมืองและ
พลโลก

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ
ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

แผนภาพที
ความเชื
่อมโยงระหว่
างมาตรฐานการศึ
ษาและการประกันคุณภาพ
5. ความเชื่ ่อ1.1
มโยงระหว่
างการประกั
นคุณภาพภายในและการประเมิ
นคุณกภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า
5. ความเชื
อ่ มโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก
ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
การประกั
นคุงเป็ณนสิภาพการศึ
นส่วนหนึ
ภายนอกจึ
่งจาเป็น โดยได้กเชืษาภายในเป็
่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที
่ 1.2 ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติ

ทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ
ด้วยเหตุนรี้ ะบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทัง้ ปัจจัยน�ำเข้า (input) กระบวนการ (process)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้น
การประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน
กับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2
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การประกันคุณภาพภายใน

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

การประเมินคุณภาพภายนอก
การตรวจเยีย่ ม

รายงานประจาปี

รายงานผล
การประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสังกัดทุก 3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ
เมื่ อสถาบั น อุน
ดมศึ
การด าเนินกการประกั
น คุณภาพภายในแล้
แผนภาพที่ 1.2จากแผนภาพที
ความสัมพั่ 1.2
นธ์จะเห็
ระหว่นว่าางการประกั
คุณกษามี
ภาพการศึ
ษาภายในกั
บการประเมิว น
จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทารายงานประจาปีที่
คุณภาพภายนอก

เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
จากแผนภาพที
่ 1.2 นจะเห็
า เมื่อสถาบั
นอุดมศึกษามีกนารด�
ำเนินเพืการประกั
นคุณภาพ
เอกสารอ้า งอิง การประเมิ
ตนเองนว่การประเมิ
นของคณะกรรมการประเมิ
คุณภาพ
่อนาเสนอสภาสถาบั
น
ภายในแล้
วจ�ำนเป็สังนกัดต้หน่
องจั
ดท�ำ่เกีรายงานประจ�
ำปีอทสาธารณชน
ี่เป็นรายงานประเมิ
นคุณนภาพภายในโดยใช้
หน่วยงานต้
วยงานที
่ยวข้อง และเปิดเผยต่
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็
ข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
รูปแบบการจั
ำปีทน เี่ การติ
ป็นรายงานการประเมิ
ก่ ำ� าเป็หนดในระบบ
การประกัดนท�คุณำรายงานประจ�
ภาพภายในของสถาบั
ดตามตรวจสอบของต้นสันงคุกัดณดัภาพภายในตามที
งนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ
นต้องจัดทา
นตนเองที
สะท้อนภาพที
ท้จริงของสถาบั
นในการจั
ดการศึ
้งแต่ระดับำหลั
ร
ฐานข้อรายงานการประเมิ
มูลด้านการประกั
นคุ่มีคณวามลุ
ภาพ่มลึก(CHE
QA ่แOnline)
ซึ่งเป็
นการบั
นทึกกษาตั
ผลการด�
เนิกนสูตงาน
นการของคณะและสถาบั
น เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรั
บใช้ดสังเก็
คมบข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร
ประกัการด
นคุณาเนิภาพการศึ
กษาผ่านทางระบบออนไลน์
ตั้งแต่การจั

อ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อน�ำเสนอ
สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตาม
ตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง
ที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร
การด�ำเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
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1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรม
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังนัน้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าสูร่ อบทีส่ าม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสูร่ อบทีส่ ี่
(2558 - 2562)
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น�ำไปใช้
ในการประเมินผลการด�ำเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิม่ เติมประเด็น
การประเมินทีส่ ะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนีต้ วั บ่งชีป้ ระเมินผลการด�ำเนินงาน
มีทงั้ ตัวบ่งชีท้ เี่ ป็นปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบ
คุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส�ำคัญคือไม่เป็นภาระซ�้ำซ้อนใน
การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของ
ระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง
ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม
ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับ
สถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษา
หลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท�ำงานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็น
ตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบทีส่ อง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับ
รอบแรกโดยน�ำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบ
การปฏิบตั ริ าชการตามมิตดิ า้ นต่างๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้น
การประเมินเฉพาะปัจจัยน�ำเข้าและกระบวนการ ส�ำหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น�ำตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด�ำเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ
ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมี
ความแตกต่างจากรอบแรกคือ มีการก�ำหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม
ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก�ำหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
		

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561)

ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาทีท่ ำ� หน้าที่
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิม่ เติม
ด้านอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทัง้ ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด�ำเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชีท้ เี่ น้นกระบวนการ
จะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด�ำเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย
(process performance) ซึ่งได้ก�ำหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3
นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะ
การคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงาน
วิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
การด�ำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต
ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุม
การด�ำเนินงานของคณะ เพือ่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรทีค่ ณะดูแล
รวมทัง้ กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจยั การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานด้านการด�ำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด�ำเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
จุดมุง่ หมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพือ่ การควบคุมคุณภาพ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร
ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะน�ำไปสู่การก�ำหนด

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

29

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี
ตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียน
มีงานท�ำ  ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2552
อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นจี้ ะมุง่ เน้นทีก่ ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด�ำเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน
ของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก�ำหนด โดย
ให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของ
การผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร มีการตรวจสอบ
ติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ�ำคณะและคณะกรรมการระดับ
สถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมี
การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อนึง่ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้
สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึด
หลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด�ำเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบัน
อุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึน้ หรือเป็นระบบทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากลที่
สามารถประกันคุณภาพได้ตงั้ แต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ
ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณา
จากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ปีการศึกษา 2557 – 2561)
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
การวางแผน (Plan) การด�ำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check /
Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน�ำผลการประเมิน
ปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้
ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศึกษาตามอาเซียน
D = ด�ำเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือน
ที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม
–กรกฎาคม ปีถัดไป)
C/S = ด�ำเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและด�ำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน�ำข้อเสนอแนะและผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด�ำเนินงาน (รวมทัง้ ข้อเสนอ
แนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป
หรือจัดท�ำโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก�ำหนดไว้ดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ�ำปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA
Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ�ำทุกปีทั้งระดับหลักสูตร
คณะวิชา และสถาบัน
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3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน�ำผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท�ำรายงาน
การประเมินตนเองระดับคณะ
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยัน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
6. สถาบันน�ำผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท�ำ
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร คณะวิชา พร้อมน�ำผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผน
ปรับปรุงการด�ำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และแผนกลยุทธ์
9. ส่งรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA
Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล�ำดับโดย
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA
Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้
มากกว่าหนึง่ หลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน
ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ในกรณีทตี่ อ้ งการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ก�ำหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผูท้ ขี่ นึ้ ทะเบียนผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละ
ระดับการศึกษาเป็นดังนี้
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- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาโทขึน้ ไปหรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในกรณีที่ประสงค์น�ำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับ
สถาบัน ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของสถาบัน
อุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก�ำหนดไว้ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กรรมการ เป็นผูป้ ระเมินจากภายนอกสถาบันทีผ่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผูป้ ระเมินของ สกอ. หรือทีส่ ถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้
1. ประธานกรรมการ
- ผูท้ เี่ ป็นหรือเคยเป็นผูบ้ ริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึน้ ไป และมีประสบการณ์เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ
- ผู้ที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
- ผู้ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
2. กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ำมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท�ำหน้าที่ในระดับผู้อ�ำนวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด�ำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และ
แจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2
ประเภท คือ
1. ความรูท้ ฝี่ งั อยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรูท้ ไี่ ด้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท�ำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค�ำพูดหรือลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท�ำงาน งานฝีมอื
หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรูท้ ชี่ ดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรูท้ สี่ ามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธตี า่ งๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คูม่ อื ต่างๆ และบางครัง้ เรียกว่า
เป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุ
ความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท�ำงาน
การจัดการความรู้เป็นการด�ำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การก�ำหนดความรู้หลักที่จ�ำเป็นหรือส�ำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การน�ำประสบการณ์จากการท�ำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส�ำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การด�ำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง
ความรูท้ ชี่ ดั แจ้งอยูใ่ นรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอืน่ ทีเ่ ข้าใจได้ทวั่ ไป (Explicit Knowledge)
และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ
ค่านิยม) อยูใ่ นสมอง (เหตุผล) และอยูใ่ นมือ และส่วนอืน่ ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบตั )ิ
การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ�ำนวนหนึ่งท�ำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท�ำโดยคน
คนเดียว
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์
ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานทีผ่ า่ นการกลัน่ กรอง (Peer
review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลการด�ำเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท�ำได้ดีกว่า เพื่อน�ำผล
การเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์
ที่ส�ำคัญของสถาบัน (Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่า
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึง่ การด�ำเนินการของแต่ละองค์ประกอบ
ภายใน ระบบการจัดการ ผลการด�ำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส�ำหรับ
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมภิ าคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุม่
อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตาม
แหล่งเผยแพร่ ไม่จ�ำเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย
พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน�ำเสนอบทความวิจยั
ในทีป่ ระชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ ง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท�ำรายงานการประชุม หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ
25 โดยต้องมีผปู้ ระเมินบทความทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ ด้วย และมีบทความทีม่ าจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน�ำเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท�ำรายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ
25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ
อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ ทีน่ ำ� เสนอให้กองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้
รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค�ำตอบของปัญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรูใ้ หม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คดิ ค้นทีผ่ า่ นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า
หรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มี
ความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของ
งานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบ
หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุม่ ศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะ
การแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุรยิ างคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทัง้ การแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึง่ ประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี หมายถึง วิธปี ฏิบตั ิ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ที่ ำ� ให้สถาบันประสบความส�ำเร็จ
หรือสูค่ วามเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นทีย่ อมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ มีหลักฐานของ
ความส�ำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ดา้ นการท�ำวิจยั หมายถึง มีประสบการณ์ดา้ นการท�ำวิจยั เป็นผลส�ำเร็จมาแล้ว
โดยมีหลักฐานเป็นผลงานทีน่ ำ� เสนอในทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceedings)
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ทีม่ กี รรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง (Peer review) หรือตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม
ซึง่ น�ำเสนอแหล่งทุนวิจยั หรือน�ำเสนอผูว้ า่ จ้างในการท�ำวิจยั นัน้ ๆ และเป็นผลงานทีแ่ หล่งทุนวิจยั
หรือผูว้ า่ จ้างวิจยั ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึง่ เป็นผลงานวิจยั ทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชอื่
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั
หรือบทความวิชาการที่ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ ชี อื่ ปรากฏอยูใ่ นฐาน
ข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงาน
วิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.
scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand,
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล
Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัว่ ไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนทีก่ ำ� หนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของ
สถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึง่ ต้อง มีการก�ำหนดตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จของแต่ละ
กลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์
โดยสถาบันน�ำแผนกลยุทธ์มาจัดท�ำแผนด�ำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด�ำเนินการได้ แผน
กลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหาส�ำหรับการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ
เวลาที่สถาบันใช้ในการด�ำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก�ำหนดให้เห็นอย่าง
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ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนของการด�ำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร
โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด�ำเนินงานภายใน
1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานจริงตาม
กลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด�ำเนินการในปีนนั้ ๆ เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การด�ำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�ำเนินโครงการที่ชัดเจน

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง
การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ใน
การวิเคราะห์ วิจยั และสังเคราะห์ขนึ้ เป็นองค์ความรูใ้ หม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวทิ ยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรทีน่ ำ� เอาความรูห้ ลายศาสตร์
หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจยั จนกระทัง่
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+
แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน
(วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
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พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ซึง่ สามารถให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบัน
อุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำ� หนด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีม่ กี ารก�ำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท�ำอะไรบ้างเพือ่ ให้
ได้ผลออกมาตามทีต่ อ้ งการ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทัว่ กันไม่วา่ จะอยู่
ในรูปของเอกสารหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธกี ารอืน่ ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบ
ด้วย ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท�ำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด�ำเนินงาน
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒหิ รือต�ำแหน่งทางวิชาการทีส่ มั พันธ์
กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่ม
สาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2554 เมือ่ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึน้ ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษทั มหาชน
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
น�ำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
1 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี” ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม
จะน�ำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี2้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ริ าชการทีบ่ รรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด�ำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นน�ำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้อง
มีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก�ำกับดูแลทีด่ ที มี่ ี
การออกแบบกระบวนการปฏิบตั งิ านโดยใช้เทคนิคและเครือ่ งมือการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด และสร้างความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส�ำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้ จงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้
6) หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) คือ กระบวนการทีข่ า้ ราชการ ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอ�ำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ�ำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอืน่ ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ )
2

ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก�ำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)” ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
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และภาคประชาชนด�ำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ�ำนาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด�ำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การปรับปรุงกระบวนการ
และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด�ำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ�ำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รบั การปฏิบตั แิ ละได้รบั บริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ซึง่ ต้องไม่มีข้อคัดค้านทีย่ ุตไิ ม่ได้ในประเด็นที่สำ� คัญ โดยฉันทามติไม่จ�ำเป็นต้องหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต�ำแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจ�ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิจยั และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มเวลาตามภาระงานทีร่ บั ผิดชอบในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน (มิใช่
เต็มเวลาตามเวลาท�ำการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
ส�ำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�ำด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมี
สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ�ำตามที่ก�ำหนด
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจยั ให้นบั ระยะเวลาการท�ำงานส�ำหรับอาจารย์ทบี่ รรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถน�ำมานับได้
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อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด�ำเนินงานหลักสูตร
และปฏิบัติงานประจ�ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ�ำเกินกว่า
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1
หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรทีต่ รงหรือสัมพันธ์กบั หลักสูตรทีไ่ ด้ประจ�ำอยูแ่ ล้ว (คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิต
ศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ขอให้น�ำเสนอโดยด�ำเนินเช่นเดียวกับ
การน�ำเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน�ำเสนอต่อสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือ
ให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08
ภายใน 30 วัน

4

ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
การด�ำเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส�ำคัญทีส่ ุด ซึง่ ควรมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด�ำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่
การก�ำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้
การด�ำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพือ่ ประโยชน์
ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก�ำหนดแนวทางการเผยแพร่
หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต�ำแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส�ำหรับ
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (Peer review)
ซึ่งจะมีรายละเอียดของค�ำถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถน�ำไปพิจารณา
ตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก�ำหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส�ำหรับ
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท�ำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีการด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทัง้ นี้ ทุกระบบต้องได้รบั การเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผล
การประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทีเ่ ทียบเคียงได้ เช่น
ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก
องค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส�ำหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET
(ส�ำหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การตรวจประเมินเป็นประจ�ำ
และผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด�ำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1. การก�ำกับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรที่ก�ำหนด โดย สกอ. ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ   มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
อุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานท�ำหรือผลงาน - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือ   
วิจัยของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตี
พิมพ์หรือเผยแพร่
3. นักศึกษา

4. อาจารย์

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการให้คำ� ปรึกษาวิชาการ        
   และแนะแนวแก่นกั ศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คำ� ปรึกษาวิทยานิพนธ์          
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการส�ำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้อง   
  เรียนของนักศึกษา

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จ�ำนวนบทความของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
  ปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงในฐานข้อมูล  
TCI และ Scopus ต่อจ�ำนวนอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

5. หลักสูตร การเรียนการ 5.1 สาระของรายวิชาใน
สอน การประเมินผูเ้ รียน หลักสูตร

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด�ำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่  
  ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์   
  ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตามความ
ก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
  การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณาก�ำหนดผู้สอน
- การก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัด
ท�ำ มคอ.3 และ มคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การก�ำกับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
  การสอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ ก�ำกับ ติดตาม ในการท�ำ 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
- การก�ำกับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.4 ผลการด�ำเนินงานหลักสูตร ผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด�ำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- ระบบการด�ำเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-  จ�ำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
   และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
  ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
  ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มคี วามทัดเทียมกัน
และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ปัจจุบนั ได้มปี ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์
ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิดด�ำเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมก�ำกับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตรี

ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจ�ำเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ�ำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น

เกณฑ์การประเมิน

1. จ�ำนวนอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์
ประจ�ำเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ�ำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น

โท

หมายเหตุ

ไม่น้อยกว่า 5 คนและ บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569
เป็นอาจารย์ประจ�ำ
ลงวันที่ 18 เมย. 2549 ก�ำหนดว่า
เกินกว่า 1 หลักสูตร • อาจารย์ประจ�ำสามารถเป็นอาจารย์
ไม่ได้ และประจ�ำ
ประจ�ำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุ
หลักสูตรตลอดระยะ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก
เวลาที่จัดการศึกษาตาม 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตร
หลักสูตรนั้น
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจ�ำอยู่แล้ว
• อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรในระดับปริญญาเอก
หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
ได้อีก 1 หลักสูตร

เอก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

คุณวุฒิระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือ
ดำ�รงตำ�แหน่งทางวิชา
การไม่ตํ่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน อย่างน้อย
2 คน

ตรี

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน

โท

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรือ
อาจารย์ผู้สอน

เอก
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254
ลงวันที่ 11 มีค. 2557 ก�ำหนดว่า
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาชีพ ก�ำหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรจ�ำนวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน

หมายเหตุ
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คุณวุฒิไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาเอกหรือเทียบ
เท่า หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขา
วิชาที่สัมพันธ์กันจ�ำนวน
อย่างน้อย 3 คน

คุณวุฒิไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ
ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ�ำนวน
อย่างน้อย 3 คน
1. อาจารย์ประจ�ำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาโท
หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต�่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ
2. มีประสบการณ์
ด้านการสอน และ

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

1. อาจารย์ประจ�ำ
หรือผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ด้าน
การสอน และ

เอก

ตรี

โท

เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก
ข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก�ำหนดว่า
ให้อาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาเอก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากส�ำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก
และเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

หมายเหตุ
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5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

เอก
3. มีประสบการณ์ใน
การท�ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
1. เป็นอาจารย์ประจ�ำ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และมีประสบการณ์ใน
การท�ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

โท
3. มีประสบการณ์
ในการท�ำวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับปริญญา
1. เป็นอาจารย์ประจ�ำ
ทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และมีประสบการณ์
ในการท�ำวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับปริญญา

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลา
ออกจากราชการ กลับเข้ามาท�ำงาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้
ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนและมีการก�ำหนดภาระงานไว้
อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม
อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนได้

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้

หมายเหตุ
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6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

เอก

1. เป็นอาจารย์ประจ�ำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด�ำรง
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ
2. มีประสบการณ์ใน
การท�ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

โท

1. เป็นอาจารย์ประจ�ำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ
2. มีประสบการณ์
ในการท�ำวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับปริญญา

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจ
เป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ทีจ่ ะเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ต้องเป็นบุคลากรประจ�ำในสถาบัน
เท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจ
เป็นบุคคลากรประจ�ำในสถาบันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน”
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
ส�ำเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอายุ

หมายเหตุ
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เกณฑ์การประเมิน

ตรี

โท

เอก
สถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็น
ที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น
เทียบได้ไม่ต�่ำกว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
    ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน สถาบัน
อุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
อุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้ง
นั้นด้วย

หมายเหตุ
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8. การตีพิมพ์เผย
แพร่ผลงานของ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

เกณฑ์การประเมิน

ตรี
1. อาจารย์ประจำ�และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบ
เท่าหรือดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ำ�กว่า
รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขา
วิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ใน
การทำ�วิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

1. อาจารย์ประจำ�
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือ
ดำ�รงตำ�แหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำ�กว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ
2. มีประสบการณ์
ในการทำ�วิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับปริญญา
(เฉพาะแผน ก
เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงาน
สืบเนื่องฉบับเต็มใน
การประชุมทาง
วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่น
กรอง(peer review)
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอก

โท

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ
บัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้
โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด

หมายเหตุ
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9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิต
ศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

เอก

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ อาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 5 คน
นักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 15 คน
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง
2 ประเภทให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษา
ที่ท�ำวิทยานิพนธ์
1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้า
อิสระ 3 คน

วิชาการ
(proceedings)
หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการ
ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

โท

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก�ำหนดว่า
อาจารย์ประจ�ำ 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตร
ใดมีอาจารย์ประจ�ำที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้
อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มี
ความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและ
เครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ด�ำเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ในการผลิตผลงาน

หมายเหตุ
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ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6)
หมายเหตุ ส�ำหรับ
หลักสูตร 5 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือหลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 8)

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก�ำหนด

โท
ควรมีอย่างน้อย
1 เรื่องในรอบ
5 ปี โดยนับรวมปี
ที่ประเมิน

ตรี

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผล
งานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง
และสม�่ำเสมอ

เกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการ
ในรอบ 5 ปี โดยนับ พัฒนางานวิจัยอย่างสม�่ำเสมอ
รวมปีที่ประเมิน

เอก
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ตรี

โท

เอก

เกณฑ์ 4 ข้อ

เกณฑ์ 12 ข้อ

เกณฑ์ 12 ข้อ

หมายเหตุ

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือน�ำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน�ำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ /
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

ผลการประเมินตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ก�ำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่ น” หากไม่ผา่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึง่ ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น
“ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่
ประกาศใช้ล่าสุด

รวม

12. การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามตัว ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ
ตัวบ่งชี้ TQF
บ่งชี้ผลการด�ำเนินงานเพื่อการประกัน 1 - 5 ต้องด�ำเนินการ 1 - 5 ต้องด�ำเนินการ ข้อ 1 - 5 ต้องด�ำเนินการทุกตัว
คุณภาพหลักสูตรและการเรียน
ทุกตัว
ทุกตัว
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เกณฑ์การประเมิน
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่ส�ำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่
ก�ำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้ พื่อการด�ำรงชีวติ ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส�ำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานในการก�ำกับและส่งเสริม
การด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จดั ท�ำมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตบัณฑิต
เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่ง
เน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาทีผ่ ลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ซึง่ เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิต
ที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้
ในแต่ละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปทีค่ ณ
ุ ภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท�ำ  และคุณภาพ
ผลงานวิจยั ของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานัน้ ๆ คุณภาพ
บัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท�ำหรือผลงานวิจัยของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี
- ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
หรือเผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF) ได้มกี ารก�ำหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึง่ ครอบคลุม
ผลการเรียนรูอ้ ย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชีน้ จี้ ะเป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการค�ำนวณ
				 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
คะแนนที่ได้ =
จ�ำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
			
ข้อมูลประกอบ
จ�ำนวนบัณฑิตทีร่ บั การประเมินจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจ�ำนวน
บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
(ปริญญาตรี)

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานท�ำ หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส�ำเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ
และภาคนอกเวลาในสาขานัน้ ๆ ทีไ่ ด้งานท�ำหรือมีกจิ การของตนเองทีม่ ี
รายได้ประจ�ำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส�ำเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้ การนับการมีงานท�ำ
นับกรณีการท�ำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็น
ประจ�ำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค�ำนวณร้อยละของผู้มีงานท�ำของ
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้
ค�ำนวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส�ำเร็จการศึกษาเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานท�ำหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก�ำหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

สูตรการค�ำนวณ		
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตามสูตร
จ�ำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 100
จ�ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ำรวจทั้งหมด
การค�ำนวณค่าร้อยละนี้ไม่น�ำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงาน
ท�ำแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
			
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนที่ได้ =
X5
100
หมายเหตุ : จ�ำนวนบัณฑิตทีต่ อบแบบส�ำรวจจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของจ�ำนวนบัณฑิต
ที่ส�ำเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2		
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
(ปริญญาโท)		
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ
วิจยั เพือ่ หาค�ำตอบทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจะต้องประมวล
ความรูเ้ พือ่ จัดท�ำผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการใช้ความรูอ้ ย่างเป็น
ระบบและสามารถน�ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ตัวบ่งชีน้ ี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก�ำหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
40

X5
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ก�ำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�ำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้นำ� เสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full paper) และเมือ่ ได้รบั การตอบรับและตีพมิ พ์แล้ว การตีพมิ พ์ตอ้ งตีพมิ พ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึง่ สามารถอยูใ่ นรูปแบบเอกสาร หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
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ก�ำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทกุ ชิน้ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีม่ อี งค์ประกอบไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน โดยมีบคุ คลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจยั ทีม่ ชี อื่ นักศึกษาและอาจารย์รว่ มกันและนับในตัวบ่งชีน้ แี้ ล้ว สามารถน�ำไปนับใน
ตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
การประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
(ปริญญาเอก)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลลัพธ์
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมี
การค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มี
ความน่าเชือ่ ถือ เป็นประโยชน์ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้
เพื่อจัดท�ำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็น
ระบบและสามารถน�ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ตัวบ่งชีน้ ี้
จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก�ำหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
X 100
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
80

X5
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ก�ำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดท�ำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้นำ� เสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full paper) และเมือ่ ได้รบั การตอบรับและตีพมิ พ์แล้ว การตีพมิ พ์ตอ้ งตีพมิ พ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซงึ่
สามารถอยูใ่ นรูปแบบเอกสาร หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
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ก�ำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีบคุ คลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน�ำไปนับ
ในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
การประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความส�ำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบ
ประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส�ำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมใน
การเรียนในหลักสูตรจนส�ำเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ทางการเรียน และมีกจิ กรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามสามารถ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส�ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุม่ หลัก ได้แก่ (1) กลุม่ วิชาหลัก
(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ทักษะส�ำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญมาก คือ
1) กลุม่ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญ
ั หา (critical
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity)
(3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุม่ ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ประกอบด้วย การรูส้ ารสนเทศ (information literacy) การรูส้ อื่ (media literacy) และ การรู้ ICT
(ICT literacy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรับตัวและยืดหยุน่ (adaptability and flexibility) ความคิดริเริม่ และการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
(initiative and self-direction) ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural
interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity)
ความเป็นผู้น�ำและรับผิดชอบต่อสังคม(leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ระบบการ
รับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การ
ด�ำเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

การรับนักศึกษา
กระบวนการ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ของความส�ำเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบ
หลักสูตร ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีส่ อดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก�ำหนดเกณฑ์ทใี่ ช้ในการคัดเลือก
ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา
ที่ก�ำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธี
การคัดนักศึกษาให้ได้นกั ศึกษาทีม่ คี วามพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย
และจิต ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถ
ส�ำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�ำหนด
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด�ำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
				ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้พจิ ารณาใน
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานทั้งหมด ที่ท�ำให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน			
0

1

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• ไม่มีกลไก มีกลไก
• ไม่มี
• ไม่มี
การน�ำ
แนวคิด
ระบบ
ในการ
ก�ำกับ    กลไก
ไปสู่การ
  ติดตาม
ปฎิบัติ/
และ
ด�ำเนิน
  ปรับปรุง
งาน
• ไม่มีข้อมูล
  หลักฐาน

2

3

• มีระบบ
• มีระบบ
มีกลไก
มีกลไก
• มีการน�ำ • มีการน�ำ
ระบบ
ระบบ
กลไกไปสู่
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/   การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
• มีการ
• มีการ
ประเมิน
ประเมิน
กระบวนการ กระบวนการ
• ไม่มีการ • มีการ
ปรับปรุง/   ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4

5

• มีระบบ มีกลไก
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำระบบกลไกไปสู่
• มีการน�ำระบบ การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
กลไกไป
การประเมิน
สู่การปฏิบัติ/ • มีกระบวนการ
ด�ำเนินงาน
มีการปรับปรุง/พัฒนา
• มีการประเมิน •  กระบวนการจากผลการ
กระบวนการ
ประเมิน
• มีการปรับปรุง/    • มีผลจากการปรับปรุง
พัฒนา
กระบวนการ   เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
จากผลการ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเมิน
ยืนยัน และกรรมการ
• มีผลจากการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ปรับปรุงเห็น
ให้เหตุผลอธิบายการ
ชัดเจนเป็น
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
รูปธรรม
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

กระบวนการ
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ นื้ ฐานหรือ
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นกั ศึกษา เพือ่ ให้มคี วามสามารถใน
การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลาง
คันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูค้ วาม
สามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส�ำนึกสาธารณะ มีการ
วางระบบการดูแลให้ค�ำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับ
ปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ทีห่ ลักสูตรก�ำหนด รวมทัง้ การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด�ำเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คำ� ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
ปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้ค�ำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาใน
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานทัง้ หมด ทีท่ ำ� ให้ได้นกั ศึกษาเรียนอย่าง
มีความสุขและมีทักษะที่จ�ำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• ไม่มีกลไก มีกลไก
• ไม่มี
• ไม่มี
การน�ำ
แนวคิด
ระบบ
ในการ
ก�ำกับ    กลไก
ไปสู่การ
  ติดตาม
ปฎิบัติ/
และ
ด�ำเนิน
  ปรับปรุง
งาน
• ไม่มีข้อมูล
  หลักฐาน

2

3

• มีระบบ
• มีระบบ
มีกลไก
มีกลไก
• มีการน�ำ • มีการน�ำ
ระบบ
ระบบ
กลไกไปสู่
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/   การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
• มีการ
• มีการ
ประเมิน
ประเมิน
กระบวนการ กระบวนการ
• ไม่มีการ • มีการ
ปรับปรุง/   ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4

5

• มีระบบ มีกลไก
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำระบบกลไกไปสู่
• มีการน�ำระบบ การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
กลไกไป
การประเมิน
สู่การปฏิบัติ/ • มีกระบวนการ
ด�ำเนินงาน
มีการปรับปรุง/พัฒนา
• มีการประเมิน •  กระบวนการจากผลการ
กระบวนการ
ประเมิน
• มีการปรับปรุง/    • มีผลจากการปรับปรุง
พัฒนา
กระบวนการ   เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
จากผลการ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเมิน
ยืนยัน และกรรมการ
• มีผลจากการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ปรับปรุงเห็น
ให้เหตุผลอธิบายการ
ชัดเจนเป็น
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
รูปธรรม
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์
ผลการประกันคุณภาพควรท�ำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน
มีอตั ราการคงอยูข่ องนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส�ำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด�ำเนินงานในประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การส�ำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน		
0

1

2

• มีการ
• ไม่มีการ • มีการ
รายงาน
  รายงาน รายงาน
ผลการ
ผลการ ผลการ
ด�ำเนิน   ด�ำเนินงาน  
ด�ำเนิน
ครบทุก
งานใน
  งาน
บางเรื่อง เรื่องตาม
ค�ำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้

3

4

5

• มีการรายงานผลการ
• มีการ
• มีการ
ด�ำเนินงานครบทุกเรื่อง
รายงานผล
รายงานผล
ตามค�ำอธิบายในตัวบ่งชี้
การด�ำเนิน
การด�ำเนิน
งานครบทุก งานครบทุก • มีแนวโน้มผลการด�ำเนิน
เรื่องตามค�ำ เรื่องตามค�ำ
อธิบายในตัว อธิบายในตัว งานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
• มีผลการด�ำเนินงานที่
บ่งชี้
บ่งชี้
น เทียบเคียงกับ
• มีแนวโน้ม • มีแนวโน้มผล โดดเด่
หลั
ก
สู
ต
รนั้นในสถาบัน
การด�ำเนิน
ผลการ
กลุ
ม
่
เดี
ย
วกัน โดยมี
ด�ำเนินงานที่ งาน
หลั
ก
ฐานเชิ
งประจักษ์
ที่ดีขึ้นใน
ดีขึ้นในบาง
ยื
น
ยั
น
และกรรมการ
ทุกเรื่อง
เรื่อง
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด�ำเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สำ� คัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการ
ก�ำหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด�ำเนินงาน ตลอดจนการก�ำกับดูแลและการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด�ำเนินงานเพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการ
วางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพือ่ ให้อตั ราก�ำลังอาจารย์มจี ำ� นวนเหมาะสม
กับจ�ำนวนนักศึกษาทีร่ บั เข้าในหลักสูตร มีจำ� นวนอาจารย์ทมี่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญทางสาขา
วิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการ
ศึกษา ต�ำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพ
อาจารย์และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่
ต้องก�ำหนดเกณฑ์คณ
ุ สมบัตอิ าจารย์ทสี่ อดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการ
ก�ำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ ำ� หนด
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการด�ำเนินงาน ตลอดจนการก�ำกับดูแล และ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด�ำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาใน
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานทัง้ หมด ทีท่ ำ� ให้หลักสูตรมีอาจารย์ทมี่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมทัง้ ในด้านวุฒกิ ารศึกษาและต�ำแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง และมีการส่งเสริมให้
มีการเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถของอาจารย์เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการของหลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• ไม่มีกลไก มีกลไก
• ไม่มี
• ไม่มี
การน�ำ
แนวคิด
ระบบ
ในการ
ก�ำกับ    กลไก
ไปสู่การ
  ติดตาม
ปฎิบัติ/
และ
ด�ำเนิน
  ปรับปรุง
งาน
• ไม่มีข้อมูล
  หลักฐาน

2

3

• มีระบบ
• มีระบบ
มีกลไก
มีกลไก
• มีการน�ำ • มีการน�ำ
ระบบ
ระบบ
กลไกไปสู่
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/   การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
• มีการ
• มีการ
ประเมิน
ประเมิน
กระบวนการ กระบวนการ
• ไม่มีการ • มีการ
ปรับปรุง/   ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4

5

• มีระบบ มีกลไก
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำระบบกลไกไปสู่
• มีการน�ำระบบ การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
กลไกไป
การประเมิน
สู่การปฏิบัติ/ • มีกระบวนการ
ด�ำเนินงาน
มีการปรับปรุง/พัฒนา
• มีการประเมิน •  กระบวนการจากผลการ
กระบวนการ
ประเมิน
• มีการปรับปรุง/    • มีผลจากการปรับปรุง
พัฒนา
กระบวนการ   เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
จากผลการ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเมิน
ยืนยัน และกรรมการ
• มีผลจากการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ปรับปรุงเห็น
ให้เหตุผลอธิบายการ
ชัดเจนเป็น
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
รูปธรรม
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�ำเข้า

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตอ้ งท�ำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยท�ำให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิชาทีเ่ ปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับการผลิต
บัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต�ำแหน่งทางวิชาการ และความ
ก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
- จ�ำนวนบทความของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดทีต่ อ้ งการบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส�ำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต
ศึกษาวิจยั เพือ่ การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน้ หลักสูตร
จึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่
เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญา
เอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกทีก่ ำ� หนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท		
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกทีก่ ำ� หนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกทีก่ ำ� หนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการค�ำนวณ		
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ : คุณวุฒปิ ริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒทิ ไี่ ด้รบั หรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาคุณวุฒขิ องกระทรวงศึกษาธิการ กรณีทมี่ กี ารปรับวุฒกิ ารศึกษาให้มหี ลักฐานการ
ส�ำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานัน้ ทัง้ นีอ้ าจใช้คณ
ุ วุฒอิ นื่ เทียบเท่าคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ได้ส�ำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�ำการศึกษาวิจยั เพือ่ แสวงหาและพัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ น�ำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 100
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำได้สร้างสรรค์
ขึน้ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ
การแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิ
บัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงาน
วิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด�ำเนินการ ต�ำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้ง
งานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร
X 100
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

ก�ำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 -    บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ ม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 -  บทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่
อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดท�ำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
  วิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
-  ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�ำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�ำเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ต�ำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�ำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
-  ต�ำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ า่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน   
ต�ำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น�ำมาขอรับการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น�ำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ก�ำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทกุ ชิน้ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีม่ อี งค์ประกอบไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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จ�ำนวนบทความของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ Scopus ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็น
หลักสูตรที่ส�ำคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส�ำคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกมีความ
สามารถในการท�ำวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐาน
ข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน�ำไปใช้
ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจยั ใหม่ๆให้มคี วามก้าวหน้ามากขึน้ จ�ำนวนบทความ
ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
เป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การค�ำนวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่ง
ครั้งขึ้นไป รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกนัน้
โดยน�ำเสนอในรูปสัดส่วน ทัง้ นี้ พิจารณาผลการด�ำเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทนิ ซึง่ นับ
รวมปีที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จ�ำนวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จ�ำนวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จ�ำนวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตรที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
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สูตรการค�ำนวณ
1. อัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร =
จ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
2. แปลงค่าที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

อัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวน
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
อัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตรที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5

X5

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ�ำนวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ถ้าอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึง่ ในกลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจ�ำนวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014)
ซึ่งด�ำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี
ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
- จ�ำนวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ.
2010-2014 เท่ากับ 15 บทความ และจ�ำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI
เท่ากับ 5 บทความ
- ในจ�ำนวนนีม้ บี ทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง อย่างน้อย
1 ครัง้ และมีบทความ 2 บทความทีต่ พี มิ พ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รบั การอ้างอิงอย่างน้อย
1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร =
จ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้งหมด
2.0
น�ำมาค�ำนวณคะแนน                     คะแนน
x 5 = 4.0
2.5

=

8+2
5

=

10
5

= 2.0
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน�ำไปสูก่ ารมีอตั ราก�ำลังอาจารย์ทมี่ จี ำ� นวน
เหมาะสมกับจ�ำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของ
อาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด�ำเนินงานในประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• มีการ
• ไม่มีการ • มีการ
รายงาน
  รายงาน รายงาน
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ด�ำเนิน   ด�ำเนินงาน  
ด�ำเนิน
ครบทุก
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แม้ทกุ หลักสูตรทีส่ ถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผบู้ ริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก�ำกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน การบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส�ำคัญ คือ (1) สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน
ระบบประกันคุณภาพในการด�ำเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผูเ้ รียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒติ ามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก�ำหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดรายวิชาที่มี
เนือ้ หาทีท่ นั สมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รวมทัง้ การวาง
ระบบผูส้ อนและอาจารย์ทปี่ รึกษา ซึง่ ต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส�ำคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด�ำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 		
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทกุ หลักสูตรทีส่ ถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก
5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม
ก�ำกับการจัดท�ำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความ
ก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็น
ส�ำคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส�ำหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจยั และ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด�ำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ ๆ
				ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้พจิ ารณาในภาพรวม
ของผลการด�ำเนินงานทัง้ หมด ทีท่ ำ� ให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0

1

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• ไม่มีกลไก มีกลไก
• ไม่มี
• ไม่มี
การน�ำ
แนวคิด
ระบบ
ในการ
ก�ำกับ    กลไก
ไปสู่การ
  ติดตาม
ปฎิบัติ/
และ
ด�ำเนิน
  ปรับปรุง
งาน
• ไม่มีข้อมูล
  หลักฐาน

2

3

• มีระบบ
• มีระบบ
มีกลไก
มีกลไก
• มีการน�ำ • มีการน�ำ
ระบบ
ระบบ
กลไกไปสู่
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/   การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
• มีการ
• มีการ
ประเมิน
ประเมิน
กระบวนการ กระบวนการ
• ไม่มีการ • มีการ
ปรับปรุง/   ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4

5

• มีระบบ มีกลไก
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำระบบกลไกไปสู่
• มีการน�ำระบบ การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
กลไกไป
การประเมิน
สู่การปฏิบัติ/ • มีกระบวนการ
ด�ำเนินงาน
มีการปรับปรุง/พัฒนา
• มีการประเมิน •  กระบวนการจากผลการ
กระบวนการ
ประเมิน
• มีการปรับปรุง/    • มีผลจากการปรับปรุง
พัฒนา
กระบวนการ   เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
จากผลการ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเมิน
ยืนยัน และกรรมการ
• มีผลจากการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ปรับปรุงเห็น
ให้เหตุผลอธิบายการ
ชัดเจนเป็น
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
รูปธรรม
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

หลักสูตรต้องให้ความส�ำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา
โดยค�ำนึงถึงความรูค้ วามสามารถและความเชีย่ วชาญในวิชาทีส่ อน และ
เป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อ
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความ
สามารถจากผู้รู้จริง ส�ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการก�ำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก�ำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาส
และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คำ� ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท�ำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจยั จนส�ำเร็จการศึกษา
กระบวนการเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ ยุ ค ศตวรรษที่ 21 ต้ อ งเน้ น
การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก�ำหนด
และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท�ำงาน
แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี
และท�ำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอน
มีหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการ
เรียนรู้ ส�ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้น
การวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด�ำเนินงานในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การก�ำหนดผู้สอน
- การก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�ำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม และการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิต
ศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ ก�ำกับ ติดตามในการท�ำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้พจิ ารณาในภาพ
รวมของผลการด�ำเนินงานทั้งหมด ที่ท�ำให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนตอบสนองความแตกต่างของผูเ้ รียน การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
0

1

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• ไม่มีกลไก มีกลไก
• ไม่มี
• ไม่มี
การน�ำ
แนวคิด
ระบบ
ในการ
ก�ำกับ    กลไก
ไปสู่การ
  ติดตาม
ปฎิบัติ/
และ
ด�ำเนิน
  ปรับปรุง
งาน
• ไม่มีข้อมูล
  หลักฐาน

2

3

• มีระบบ
• มีระบบ
มีกลไก
มีกลไก
• มีการน�ำ • มีการน�ำ
ระบบ
ระบบ
กลไกไปสู่
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/   การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
• มีการ
• มีการ
ประเมิน
ประเมิน
กระบวนการ กระบวนการ
• ไม่มีการ • มีการ
ปรับปรุง/   ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4

5

• มีระบบ มีกลไก
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำระบบกลไกไปสู่
• มีการน�ำระบบ การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
กลไกไป
การประเมิน
สู่การปฏิบัติ/ • มีกระบวนการ
ด�ำเนินงาน
มีการปรับปรุง/พัฒนา
• มีการประเมิน •  กระบวนการจากผลการ
กระบวนการ
ประเมิน
• มีการปรับปรุง/    • มีผลจากการปรับปรุง
พัฒนา
กระบวนการ   เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
จากผลการ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเมิน
ยืนยัน และกรรมการ
• มีผลจากการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ปรับปรุงเห็น
ให้เหตุผลอธิบายการ
ชัดเจนเป็น
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
รูปธรรม
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
นักศึกษาเพือ่ ให้ขอ้ มูลสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงการเรียน
การสอนของผู้สอน และน�ำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
(assessment for learning) การประเมินที่ท�ำให้นักศึกษาสามารถ
ประเมินตนเองเป็น และมีการน�ำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธี
การเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning)
และ การประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาทีแ่ สดงผลลัพธ์การเรียนรู้
ทีค่ าดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่
จะใช้เพือ่ จุดมุง่ หมายประการหลัง คือ เน้นการได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้
มีการประเมินเพือ่ จุดมุง่ หมายสองประการแรกด้วย ทัง้ นี้ ความเหมาะสม
ของระบบประเมินต้องให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก�ำกับให้มีการประเมิน
ตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติ
งานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวธิ กี ารให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
(feedback) ที่ท�ำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง
ของตนเองได้ ให้ผลการประเมินทีส่ ะท้อนระดับความสามารถทีแ่ ท้จริง
ของนักศึกษา ส�ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส�ำคัญ
กับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วย
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด�ำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การก�ำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
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ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้พจิ ารณาในภาพรวม
ของผลการด�ำเนินงานทัง้ หมดทีส่ ะท้อนสภาพจริงด้วยวิธกี ารหรือเครือ่ งมือ
ประเมินทีเ่ ชือ่ ถือได้ ให้ขอ้ มูลทีช่ ว่ ยให้ผสู้ อนและผูเ้ รียนมีแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
0

1

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• ไม่มีกลไก มีกลไก
• ไม่มี
• ไม่มี
การน�ำ
แนวคิด
ระบบ
ในการ
ก�ำกับ    กลไก
ไปสู่การ
  ติดตาม
ปฎิบัติ/
และ
ด�ำเนิน
  ปรับปรุง
งาน
• ไม่มีข้อมูล
  หลักฐาน

2

3

• มีระบบ
• มีระบบ
มีกลไก
มีกลไก
• มีการน�ำ • มีการน�ำ
ระบบ
ระบบ
กลไกไปสู่
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/   การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
• มีการ
• มีการ
ประเมิน
ประเมิน
กระบวนการ กระบวนการ
• ไม่มีการ • มีการ
ปรับปรุง/   ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4

5

• มีระบบ มีกลไก
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำระบบกลไกไปสู่
• มีการน�ำระบบ การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
กลไกไป
การประเมิน
สู่การปฏิบัติ/ • มีกระบวนการ
ด�ำเนินงาน
มีการปรับปรุง/พัฒนา
• มีการประเมิน •  กระบวนการจากผลการ
กระบวนการ
ประเมิน
• มีการปรับปรุง/    • มีผลจากการปรับปรุง
พัฒนา
กระบวนการ   เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
จากผลการ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเมิน
ยืนยัน และกรรมการ
• มีผลจากการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ปรับปรุงเห็น
ให้เหตุผลอธิบายการ
ชัดเจนเป็น
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
รูปธรรม
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

ผลการด�ำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการด�ำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวบ่งชีก้ ารด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด�ำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
จะเป็นผู้รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี ในแบบรายงานผลการ
ด�ำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

เกณฑ์การประเมิน มีการด�ำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ระบุไว้ใน
แต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ระบุไว้ใน
แต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการด�ำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องท�ำวิจยั อุปกรณ์
การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ
รวมทั้งการบ�ำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กระบวนการ
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่
ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของ
นักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด หนังสือ ต�ำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้
ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณา
การด�ำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด�ำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการด�ำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสว่ นร่วมของ
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จ�ำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้พจิ ารณาใน
ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผเู้ รียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• ไม่มีกลไก มีกลไก
• ไม่มี
• ไม่มี
การน�ำ
แนวคิด
ระบบ
ในการ
ก�ำกับ    กลไก
ไปสู่การ
  ติดตาม
ปฎิบัติ/
และ
ด�ำเนิน
  ปรับปรุง
งาน
• ไม่มีข้อมูล
  หลักฐาน

2

3

• มีระบบ
• มีระบบ
มีกลไก
มีกลไก
• มีการน�ำ • มีการน�ำ
ระบบ
ระบบ
กลไกไปสู่
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/   การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
• มีการ
• มีการ
ประเมิน
ประเมิน
กระบวนการ กระบวนการ
• ไม่มีการ • มีการ
ปรับปรุง/   ปรับปรุง/
พัฒนา
พัฒนา
กระบวนการ กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4

5

• มีระบบ มีกลไก
• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำระบบกลไกไปสู่
• มีการน�ำระบบ การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
กลไกไป
การประเมิน
สู่การปฏิบัติ/ • มีกระบวนการ
ด�ำเนินงาน
มีการปรับปรุง/พัฒนา
• มีการประเมิน •  กระบวนการจากผลการ
กระบวนการ
ประเมิน
• มีการปรับปรุง/    • มีผลจากการปรับปรุง
พัฒนา
กระบวนการ   เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
จากผลการ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ประเมิน
ยืนยัน และกรรมการ
• มีผลจากการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ปรับปรุงเห็น
ให้เหตุผลอธิบายการ
ชัดเจนเป็น
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
รูปธรรม
ชัดเจน

5

ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ
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ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิม่ เติมตัวบ่งชีท้ ดี่ ำ� เนินการ
ในระดับคณะ จ�ำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำ
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการ

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำ
คณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการ
สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.4 จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

2. การวิจัย

เกณฑ์พิจารณา

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางาน เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งภายใน
และภายนอกต่อจ�ำนวน
อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและ ผลงานทางวิชาการทุก
นักวิจัย
ประเภทต่ออาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจัย
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก�ำกับติดตาม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่ส�ำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตร
ที่ก�ำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เริม่ ตัง้ แต่การก�ำหนดปัจจัยน�ำเข้าทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนทีอ่ าศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก
สถาบัน
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ์
ผลการด�ำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึง่ สามารถสะท้อนคุณภาพ
ของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการค�ำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จ�ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ตอ้ งน�ำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนัน้ มาค�ำนวณใน
ตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�ำเข้า

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการ
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม สามารถ และความลุม่ ลึกทางวิชาการ เพือ่ ปฏิบตั ิ
พันธกิจส�ำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน้ คณะจึงควร
มีอาจารย์ทมี่ รี ะดับคุณวุฒทิ างการศึกษาทีต่ รง หรือสัมพันธ์กบั หลักสูตร
ที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐาน
การส�ำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิ
ปริญญาเอกได้ส�ำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ  ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ ในกรณีทมี่ อี าจารย์บรรจุใหม่ให้คำ� นวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�ำทีร่ ะบุในค�ำชีแ้ จง
เกี่ยวกับการนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�ำเข้า

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท�ำการศึกษาวิจยั เพือ่ แสวงหาและ
พัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ น�ำไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ำรง
ต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นสิง่ สะท้อนการปฏิบตั งิ านดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการ
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�ำเข้า

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ส�ำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ใน
แต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทัง้ มีความเชือ่ มโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก�ำลัง ภาระงานอาจารย์
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนัน้ สถาบันจึงควรมีจำ� นวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา

เกณฑ์การประเมิน ค�ำนวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ�ำกับเกณฑ์มาตรฐาน และน�ำมาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูง
กว่าหรือต�่ำกว่าที่ก�ำหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
ค่าความแตกต่างทัง้ ด้านสูงกว่าหรือต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ
10 ก�ำหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทัง้ ด้านสูงกว่าหรือต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่รอ้ ยละ
20 ก�ำหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทัง้ ด้านสูงกว่าหรือต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่รอ้ ยละ
10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น�ำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตร
เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการค�ำนวณจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ค�ำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ�ำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
ทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก�ำหนด
เวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค�ำนวณ ดังนี้
SCH
เมื่อ ni
     ci

=
=
=

∑nici
จ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
จ�ำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
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2. ค�ำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรค�ำนวณดังนี้
จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จ�ำนวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
การปรับจ�ำนวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มกี ารปรับค่าจ�ำนวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพือ่ น�ำมารวมค�ำนวณหาสัดส่วน
จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ำ
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับ
  บัณฑิตศึกษา

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES
  ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES
   สังคมศาสตร์
  ระดับบัณฑิตศึกษา)
สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ำแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ
   การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10.สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ�ำ
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1
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สูตรการค�ำนวณ
1) ค�ำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน�ำมาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
  สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำที่เป็นจริง สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

2) น�ำค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค�ำนวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น�ำมาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

(20 – ค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้จากข้อ 1)
10

X5

ตัวอย่างการค�ำนวณ
จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
24-25

X 100
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =               =
ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
25

จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
32-25

X 100
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =              =
ร้อยละ28 ได้คะแนน 0 คะแนน
25

จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 28
28-25

X 100
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =               =
ร้อยละ 12
25

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน = 8 x 5 = 4 คะแนน
10
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั นักศึกษา เพือ่ การด�ำรงชีวติ อย่างมีความสุขและคุม้ ค่า
ในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงาน
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลือ่ นไหวในและนอกสถาบัน
ที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความส�ำคัญกับการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเกิดประโยชน์แก่ผรู้ บั บริการ
อย่างแท้จริง

เกณฑ์มาตรฐาน

1. จัดบริการให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวี ติ แก่นกั ศึกษาในคณะ
2. มีการให้ขอ้ มูลของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ
ไม่ต�่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. น�ำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ขอ้ มูล เพือ่ ส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้ หรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา
6. ให้ขอ้ มูลและความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิ ย์เก่า

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

คณะต้องส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีด่ ำ� เนินการ
ทัง้ โดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ทีป่ ระกอบ
ด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทาง
ปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/
องค์กรวิชาชีพได้กำ� หนดเพิม่ เติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และน�ำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act)
ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน

เกณฑ์มาตรฐาน

1. จัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำ� เนินกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
    สารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการ มีการประเมินผลความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานครัง้ ต่อไป
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5. ประเมินความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
6. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจดุ เน้นในเรือ่ งการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกันขึน้ กับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมีพันธกิจนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�ำเนิน
การในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส�ำเร็จและ
เกิดประโยชน์จ�ำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอน และพันธกิจด้านอืน่ ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด�ำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไก
ส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
ทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรร
ทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็น
ซึง่ รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครือ่ งมืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
ต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่นกั วิจยั อย่างเหมาะสม
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิข์ องงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจยั ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั กิ ารหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
- สิง่ อ�ำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริมงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มศี าสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั มีการสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิข์ องงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทนี่ ำ� ไปใช้ประโยชน์และด�ำเนินการตามระบบทีก่ ำ� หนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�ำเข้า

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและทีไ่ ด้รบั จาก
ภายนอกสถาบันเพือ่ สนับสนุนการท�ำวิจยั หรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนัน้ เงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทคี่ ณะได้รบั จากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญ ทีแ่ สดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั
ของคณะ โดยเฉพาะคณะทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีเ่ น้นการวิจยั

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงจ�ำนวนเงินต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจยั ประจ�ำเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ�ำแนกเป็น 3 กลุม่ สาขาวิชา
		

กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึน้ ไปต่อคน

		

กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ�ำแนกเป็น 3 กลุม่ สาขาวิชา

		

กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึน้ ไปต่อคน

		

กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
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กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันทีก่ ำ� หนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึน้ ไปต่อคน

สูตรการค�ำนวณ		
1. ค�ำนวณจ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย

2. แปลงจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จ�ำนวนอาจารย์และนักวิจยั ให้นบั ตามปีการศึกษา และนับเฉพาะทีป่ ฏิบตั งิ านจริงไม่นบั รวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจ�ำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันทีร่ ว่ มโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน
ที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจ�ำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ�ำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่
บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ
และการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยูใ่ นรูปของบทความวิจยั
หรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สงั คมทีผ่ า่ นการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงาน
วิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�ำเนินการ ต�ำราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่ง
กลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
		

		

กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ ไป
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2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป

กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ		
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ ไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและ
นักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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ก�ำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ ง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ ง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับ
ชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบัน
อนุมตั แิ ละจัดท�ำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทไี่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบัน
อนุมตั แิ ละจัดท�ำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกประกาศ (ซึง่ ไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการ
1.00
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�ำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�ำเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ต�ำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�ำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ต�ำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ า่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต�ำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น�ำมาขอรับการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้นำ� เสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full paper) และเมือ่ ได้รบั การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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ก�ำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน�้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทกุ ชิน้ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีม่ อี งค์ประกอบไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด
และในด้านทีส่ ถาบันมีความเชีย่ วชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
หรืออาจคิดค่าใช้จา่ ยตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน
อิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมี
ความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้ค�ำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�ำงานวิจัยเพื่อ
ตอบค�ำถามต่างๆ หรือเพือ่ ชีแ้ นะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท�ำประโยชน์
ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะน�ำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจยั พัฒนาต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ เป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการ
ให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา
คณะควรค�ำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม โดยศึกษา
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมายน�ำมาจัดท�ำแผนบริการวิชาการประจ�ำปี
ทัง้ การบริการวิชาการทีท่ ำ� ให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการทีค่ ณะจัดท�ำ
เพือ่ สร้างประโยชน์แก่ชมุ ชน โดยมีการประเมินความส�ำเร็จของการบริการ
วิชาการ และน�ำมาจัดท�ำเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาให้มปี ระสบการณ์จากสภาพจริงและน�ำมาใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลัพธ์ทสี่ ร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

เกณฑ์มาตรฐาน

1. จัดท�ำแผนการบริการวิชาการประจ�ำปีทสี่ อดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก�ำหนดตัวบ่งชีว้ ดั ความส�ำเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สงั คมและเสนอกรรมการประจ�ำคณะเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมตามแผน มีการจัดท�ำแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพือ่ ให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา
ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความส�ำเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สงั คมในข้อ 1 และน�ำเสนอกรรมการประจ�ำคณะเพือ่ พิจารณา
5. น�ำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม
6. คณะมีสว่ นร่วมในการบริการวิชาการแก่สงั คมในระดับสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�ำคัญประการหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด�ำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติ
ของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอืน่ ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทัง้
มีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมทัง้ การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑ์มาตรฐาน

1. ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดท�ำแผนด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม และก�ำหนดตัวบ่งชีว้ ดั
ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณเพือ่ ให้
สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
3. ก�ำกับติดตามให้มกี ารด�ำเนินงานตามแผนด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. ประเมินความส�ำเร็จตามตัวบ่งชีท้ วี่ ดั ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน
7. ก�ำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นทีย่ อมรับใน
ระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6-7 ข้อ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลการท�ำงานของสถาบันให้มปี ระสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะเพือ่ การก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สงั คม และการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในการด�ำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงานผ่าน
คณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
และการด�ำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุม่ สถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์
ของคณะและสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทัง้ สอดคล้อง
กับกลุม่ สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูแ่ ผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีตามกรอบเวลาเพือ่ ให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้ ริหารระดับสถาบันเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
2. ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินทีป่ ระกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จา่ ยเพือ่ พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ วิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน
3. ด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ทีเ่ ป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปจั จัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุม
ได้ทสี่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสีย่ ง
ลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการทีอ่ ธิบาย
การด�ำเนินงานอย่างชัดเจน

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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5. ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ จี ากความรูท้ งั้ ทีม่ อี ยูใ่ นตัวบุคคล ทักษะของผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษรและน�ำมาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านจริง
6. การก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. ด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ ด้ปรับ
ให้การด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหาร
งานคณะตามปกติทปี่ ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5-6 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

อธิบายตัวบ่งชี้

บทบาทหน้าทีข่ องคณะในการก�ำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มีการด�ำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจะมุง่ ไปทีร่ ะบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพือ่ ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับติดตาม
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกในการก�ำกับการด�ำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
ทีก่ ำ� หนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ�ำคณะ
เพือ่ พิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก�ำหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ�ำคณะเพือ่ พิจารณา
5. น�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ�ำคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับ
มาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ

6

ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
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ระดับสถาบัน

ประกอบด้วยผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ด�ำเนินการในระดับสถาบัน จ�ำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
สถาบัน
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ

เกณฑ์พิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำ
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำ
สถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินระดับคณะและหน่วย
งานวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
และนักวิจัย
ประเมินระดับคณะและหน่วย
งานวิจัย
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5. การบริหารจัดการ

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินระดับคณะทุกคณะ

5.3 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

125

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่ส�ำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตร
ที่ก�ำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เริม่ ตัง้ แต่การก�ำหนดปัจจัยน�ำเข้าทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนทีอ่ าศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก
สถาบัน
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการด�ำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อน
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการค�ำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จ�ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ตอ้ งน�ำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนัน้ มาค�ำนวณใน
ตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�ำเข้า

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อ
ปฏิบตั พิ นั ธกิจส�ำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจยั เพือ่ การ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น
สถาบันจึงควรมีอาจารย์ทมี่ รี ะดับคุณวุฒทิ างการศึกษาทีต่ รงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนด
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ		
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการ
ส�ำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานัน้ ทัง้ นี้ อาจใช้คณ
ุ วุฒอิ นื่ เทียบเท่าคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ได้ ส� ำ หรั บ กรณี ที่ บ างสาขาวิ ช าชี พ มี คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ เ หมาะสมกว่ า และต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ  ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ ในกรณีทมี่ อี าจารย์บรรจุใหม่ให้คำ� นวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�ำทีร่ ะบุในค�ำชีแ้ จง
เกี่ยวกับการนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�ำเข้า

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา
และพัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ำรง
ต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นสิง่ สะท้อนการปฏิบตั งิ านดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันทีด่ �ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำสถาบันทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน
ตัง้ แต่การให้คำ� ปรึกษาทัง้ ด้านวิชาการและการใช้ชวี ติ จัดบริการข้อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

เกณฑ์มาตรฐาน

1. จัดบริการให้คำ� ปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชวี ติ และการเข้าสูอ่ าชีพ
แก่นกั ศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ขอ้ มูลของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทัง้ เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกั ศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่ การท�ำงานเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ
ไม่ตำ�่ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. น�ำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ขอ้ มูล เพือ่ ส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้ หรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา
6. ให้ขอ้ มูลและความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์แก่ศษิ ย์เก่า

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทีด่ ำ� เนินการทัง้ โดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม
ทีผ่ เู้ ข้าร่วมจะมีโอกาสได้รบั การพัฒนาสติปญ
ั ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์

เกณฑ์มาตรฐาน

1. จัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน
โดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำ� เนินกิจกรรมในประเภท
ต่อไปนีใ้ ห้ครบถ้วน
-

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ทกี่ ำ� หนดโดยสถาบัน
กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3. จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ทุกกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการ มีการประเมินผลความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานครัง้ ต่อไป
5. ประเมินความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
6. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจดุ เน้นในเรือ่ งการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกันขึน้ กับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมีพนั ธกิจนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�ำเนิน
การในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส�ำเร็จและ
เกิดประโยชน์จ�ำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยมีแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นระบบและมีกลไกส่งเสริม
สนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้
ทัง้ การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั จาก
งบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นซึง่ รวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครือ่ งมืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องต่างๆ ตลอดจน
จัดระบบสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจยั ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
หรือศูนย์เครือ่ งมือ หรือศูนย์ให้คำ� ปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
- สิง่ อ�ำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
- กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริมงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มศี าสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่ เป็นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
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4. จัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือ งานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั มีการสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจยั ทีม่ ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
6. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิข์ องงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทนี่ ำ� ไปใช้ประโยชน์และด�ำเนินการตามระบบทีก่ ำ� หนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

135

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�ำเข้า

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและทีไ่ ด้รบั จาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท�ำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนัน้ เงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทสี่ ถาบันได้รบั จากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
สถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน
(เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการค�ำนวณ

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ
และหน่วยงานวิจัย
จ�ำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำ
และนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ขนึ้ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ
การแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงาน
ได้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั รหรือสิทธิบตั ร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่านการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท�ำร่วมกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว ต�ำราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยของทุกคณะและ
หน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการค�ำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ
และหน่วยงานวิจัย
จ�ำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็นหนึง่ ในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและ
ในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
หรืออาจคิดค่าใช้จา่ ยตามความเหมาะสม โดยให้บริการทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงาน
อิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการ
มีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้ค�ำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�ำงานวิจัยเพื่อตอบ
ค�ำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท�ำประโยชน์
ให้สงั คมแล้ว สถาบันยังได้รบั ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะน�ำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัด
การเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการ
ให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันควรค�ำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
โดยการศึกษาความต้องการของกลุม่ เป้าหมายน�ำมาจัดท�ำแผนบริการ
วิชาการ ทัง้ การบริการวิชาการทีท่ ำ� ให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการ
ทีส่ ถาบันจัดท�ำเพือ่ สร้างประโยชน์แก่ชมุ ชนหรือสังคมโดยมีการประเมิน
ความส�ำเร็จของการบริการวิชาการ และน�ำมาจัดท�ำเป็นแผนการใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ทสี่ ร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

เกณฑ์มาตรฐาน

1. ก�ำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการ
แก่สงั คมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดท�ำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง
ทีม่ หี ลักฐานทีป่ รากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด�ำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
6. ทุกคณะมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจำ� นวนอาจารย์เข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของอาจารย์ทงั้ หมดของสถาบัน ทัง้ นีต้ อ้ งมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
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องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�ำคัญประการหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด�ำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติ
ของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอืน่ ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทัง้
มีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมทัง้ การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เกณฑ์มาตรฐาน

1. ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดท�ำแผนด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม และก�ำหนดตัวบ่งชีว้ ดั
ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณเพือ่ ให้
สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
3. ก�ำกับติดตามให้มกี ารด�ำเนินงานตามแผนด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. ประเมินความส�ำเร็จของตามตัวบ่งชีท้ วี่ ดั ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน
7. ก�ำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6-7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท�ำ
หน้าที่ในการก�ำกับดูแลการท�ำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้

จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพือ่ การก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการ
ทางวิชาการแก่สงั คม และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ในการด�ำเนิน
พันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำแผนเพือ่ ก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาและการด�ำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุม่ สถาบันตลอดจนมีการบริหารทัง้ ด้านบุคลากร การเงิน
ความเสีย่ งและการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

เกณฑ์มาตรฐาน

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์
2. การก�ำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด�ำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยเพือ่ พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ วิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่
อธิบายการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
5. การก�ำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานในสถาบันมีการ
ด�ำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
6. การก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารและแผน
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
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7. การก�ำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานในสถาบันมีการ
ด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีส่ ถาบัน
ก�ำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5-6 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ผลการบริหารงานของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการด�ำเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบัน
ได้มกี ารก�ำกับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งมีผลการด�ำเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับใด

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได้ =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จ�ำนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ : คณะทีไ่ ด้ดำ� เนินการตามระบบคุณภาพระบบอืน่ ๆทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน�ำคะแนนผล
การประเมินของคณะนั้นมาค�ำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันมีหน้าที่ก�ำกับการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ โดยมีการด�ำเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพือ่ ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนด สะท้อนการจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกในการก�ำกับติดตามการด�ำเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ
2. มีคณะกรรมการก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก�ำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบัน
เพือ่ พิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของหลักสูตร
และคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
4. น�ำผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะทีผ่ า่ นการพิจารณา
ของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพือ่ พิจารณา
5. น�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร
และการด�ำเนินงานของคณะให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับ
มาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ

7

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล
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สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง
ให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติดว้ ย เพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ทีป่ ระเทศก�ำหนดและมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพือ่ น�ำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน ดังนัน้ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มกี ารด�ำเนินงานตามระบบคุณภาพทีก่ ำ� หนด และมีการตรวจสอบ
ระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยทีม่ กี ลไกการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผรู้ บั ผิดชอบ/ ผูบ้ ริหาร/
ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน�ำไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด�ำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบตั ติ ามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึง่ ครั้งในทุกสามปี และแจ้งผล
ให้สถานศึกษาทราบรวมทัง้ เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดท�ำขึน้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพือ่ การเผยแพร่หลักสูตร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามทีป่ ระกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก�ำหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
(IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงาน
ฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ�้ำซ้อนของการจัดท�ำรายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
สามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ทีค่ ณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท�ำขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชือ่ มโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้
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1. ระดับหลักสูตร
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด�ำเนินงานไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์”
หากหลักสูตรนัน้ มีผลการด�ำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถอื ว่าเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด และจะ
มีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้

ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6
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คะแนนรวมเฉลี่ย =

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
13

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

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้วา่ หลักสูตรไม่ผา่ นองค์ประกอบที่ 1 (การก�ำกับมาตรฐาน) ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร/คณะ/
สถาบัน ต้องประเมินตัวบ่งชีข้ ององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพือ่ ให้ทราบระดับ
การพัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ
ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์
ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ คะแนน จ�ำนวน
ประกอบ ผ่าน ตัว
ที่
บ่งชี้

P

O

ไม่ผ่านการประเมิน
2
2.1, 2.2
3.1,
3.2,
3
3
3.3
4
3 4.1,4.34.2, 5.2,
5
4
5.1 5.3,
5.4 6
1
6.1
รวม
13
7
4
2
ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

1
2

I

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
คะแนน 2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย 3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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2. ระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทัง้
ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้น
มีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้
น�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัว
บ่งชี้
1

6

2
3
4

3
1
1

5

2

รวม
13
ผลการประเมิน

I

P

1.2, 1.3,
1.5, 1.6
1.4
2.2
2.1
3.1
4.1
5.1,
5.2
4
7

ผลการประเมิน

0.00 - 1.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
             เร่งด่วน
1.51 – 2.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
O คะแนน
เฉลี่ย 2.51 – 3.50 การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การด�ำเนินงานระดับดีมาก
1.1
2.3
2

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกีย่ วกับจุดเด่น และจุดทีค่ วรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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3. ระดับสถาบัน
การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทัง้
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้น
มีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันได้
น�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

0.00 - 1.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
             เร่งด่วน
1.51 – 2.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุง
ตัว
I
P
O คะแนน
เฉลี่ย 2.51 – 3.50 การด�ำเนินงานระดับพอใช้
บ่งชี้
3.51 – 4.50 การด�ำเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การด�ำเนินงานระดับดีมาก
1
5 1.2, 1.3 1.4, 1.5 1.1
2
3
2.2
2.1 2.3
3
1
3.1
4
1
4.1
5.1, 5.2
5
3
5.3
รวม
13
3
7
3
ผลการประเมิน

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกีย่ วกับจุดเด่น และจุดทีค่ วรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
1 การก�ำหนดเป้าหมายจ�ำนวนรับนักศึกษาค�ำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจ�ำที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาทีป่ ระกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาทีเ่ หมาะสมกับหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ก�ำหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)
3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส�ำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรมีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
5 ในกรณีทนี่ กั ศึกษามีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงือ่ นไข นักศึกษาได้รบั การเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รบั การพัฒนาจนมีคณ
ุ สมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส�ำเร็จการศึกษา
6 การก�ำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่น�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพือ่ ให้ได้นกั ศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพในการเรียน
รู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การควบคุมดูแลการให้ค�ำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก�ำกับให้จ�ำนวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3 การแนะน�ำการลงทะเบียนเรียนโดยค�ำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่ำ  มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือส�ำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
8 บัณฑิตศึกษา การก�ำหนดเวลาให้คำ� ปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผสู้ อนและการให้คำ� ปรึกษา
การท�ำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม
10 บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรูค้ วามสามารถในการจัดกิจกรรมทีส่ นอง
ความต้องการของนักศึกษา
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ�ำกัด
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นกั ศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นต่างประเทศ

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3
1
2
3
4

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
อัตราการส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�ำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่ง
เสริมการท�ำงานตามความช�ำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต�ำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ�ำนวนที่
ไม่ต�่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก�ำหนดโดย สกอ.
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ระบบการบริหารอาจารย์
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต�ำแหน่งทาง
วิชาการตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตราก�ำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ�ำคณะ)
6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก�ำลังคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ทมี่ ศี กั ยภาพให้คง
อยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผน
อัตราก�ำลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่แผนธ�ำรงรักษา แผนการหาต�ำแหน่งทดแทนกรณี
ลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท
7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก�ำหนด สถาบัน
ต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ�ำกัดอย่างเป็นระบบ
8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงานเพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
9 การก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรอย่างชัดเจน
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
11 ระบบการก�ำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
14 ระบบการยกย่องและธ�ำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่
สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
17 การควบคุม ก�ำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
19 การส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�ำนวนอาจารย์ที่มีการท�ำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน�ำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มคี ณ
ุ สมบัตทิ สี่ งู กว่าก�ำลัง
คนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัตขิ องอาจารย์ทตี่ อ้ งเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
3 จ�ำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 หลักสูตรมีการก�ำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความ
รู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้
นักศึกษาได้เรียน
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4 ค�ำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ�ำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้าง
ขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
5 เนื้อหาที่ก�ำหนดในรายวิชาไม่มีความซ�้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสม
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร
6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�ำหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก�ำหนดในค�ำอธิบายรายวิชาครบถ้วน
8 การเปิดรายวิชามีลำ� ดับก่อนหลังทีเ่ หมาะสม เอือ้ ให้นกั ศึกษามีพนื้ ฐานความรูใ้ นการเรียนวิชาต่อยอด
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรเพือ่ ให้นกั ศึกษาส�ำเร็จได้ทนั ตามเวลาทีก่ ำ� หนด
ในหลักสูตร
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด�ำรงชีวิต
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส�ำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหา
สาระที่ก�ำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น
15 การควบคุมก�ำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความ
ต้องการของสังคม
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้อง
กับระดับของหลักสูตร
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่า
ระดับปริญญาโท

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอน
1 ผูส้ อนมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับรายวิชาทีส่ อน มีความรูแ้ ละความช�ำนาญในเนือ้ หาวิชาทีส่ อน(ค�ำนึง
ถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท�ำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)
2 หลักสูตรก�ำหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช�ำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)
3 มีการก�ำกับมาตรฐานการท�ำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยใน
ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4 การก�ำกับให้อาจารย์ทกุ คนต้องมีการท�ำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษา และมีการก�ำกับให้ด�ำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน
6 หากมีการก�ำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รบั การฝึกอบรม การให้คำ� แนะน�ำ และการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลา
ในการให้ค�ำปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค�ำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะ
ควบคุมการท�ำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
9 มีการควบคุมก�ำกับจ�ำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.
ก�ำหนด
10 มีการก�ำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาท�ำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการเรียนการสอน
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการการศึกษาดูงาน ฯลฯ
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นกั ศึกษา (เช่น ความรูพ้ นื้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต้อง
มีก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพือ่ เพิม่ ประสบการณ์การเรียน
รู้/การท�ำงาน/การประกอบอาชีพ
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท�ำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ
สื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง
เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)
17 การเตรียมความพร้อมด้านการท�ำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท�ำ/
การเผยแพร่ผลงาน)
18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning
21 การส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�ำนวนอาจารย์ที่มีการท�ำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน�ำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร
24 การควบคุมก�ำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
25 การน�ำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
26 การน�ำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
27 การแต่งตัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นทีน่ กั ศึกษาสนใจ (ถ้ามี)
28 ระบบการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าในการท�ำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา
(ถ้ามี)
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสว่ นร่วมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วธิ กี ารสอนใหม่ ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาทักษะการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยเฉพาะการ
สอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
32 มีระบบก�ำกับการท�ำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส�ำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของอาจารย์ในการให้คำ� ปรึกษาแก่นกั ศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์
33 มีระบบการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท�ำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อย
หนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส�ำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสาร
ที่ไม่มีคุณภาพ
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
ที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นกั ศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นต่างประเทศ

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
1 การก�ำหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
2 น�้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ
สัมมนา ฯลฯ)
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลาก
หลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติ
งานจริงในการประกอบอาชีพ)
4 การก�ำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู้
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท�ำงาน)
6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มา
ของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
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8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6
และมคอ.7
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
10 การก�ำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ป้องกัน ชัดเจน
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ได้
12 วิทยานิพนธ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจยั ทีส่ ะท้อนความคิดริเริม่ ร่วมสมัย มีการออกแบบ
การวิจัยที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
2 การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร
การเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3 การจัดพื้นที่/สถานที่ส�ำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ
ท�ำงานร่วมกัน
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5 ส�ำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแ้ บบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด�ำเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก�ำหนดความ
คาดหวังสูงกว่าข้อก�ำหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมี
มากกว่าข้อก�ำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี
7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท�ำวิจัย
8 มีห้องท�ำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท�ำวิจัย
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในการท�ำวิจัย
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งที่
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสาร
แนบท้ายระเบียบนี้
ข้ อ ๓ ในกรณี ว ารสารทางวิ ช าการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามข้ อ ๒ ให้ ส ภาสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อาจพิ จ ารณายอมรั บ วารสารทางวิ ช าการ สํ าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
(๒) มีก ารระบุ สํ านั กพิ ม พ์ ห รื อ หน่ว ยงานที่ ตีพิม พ์ วั ตถุ ประสงค์ ขอบเขตของวารสาร
และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพมิ พ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มีห ลั ก ฐานที่ ต รวจสอบได้ ว่ า วารสารมีก ารแต่ งตั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ (peer reviewer)
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
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-๒(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษทุ กบทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่
วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ ที่ ๒
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้ว ยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ตั้ง บุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมี
คุณ ภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด สําหรับ ตําแหน่ง ที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บัง คับตั้ง แต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา
คุณ ภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัต ถุประสงค์แ ละขอบเขตของวารสาร
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

ภาคผนวก

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพ นธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพ นธ์ร่วมที่เป็น บุคคลจากหน่ว ยงานภายในและหน่ว ยงานภายนอก
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ
ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ แล้ว
ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒
จึง กํา หนดให้หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการตามข้อ ๓ มีผลบั ง คับ ใช้เป็ น เวลา ๓ ปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร
ตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
วารสารทางวิชาการทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ ที่ ๒
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ

กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่ เติมต่อไป
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล)
ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล
ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
นายถนอม อินทรก�ำเนิด
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
นายพานิช เหล่าศิริรัตน์
นางวราภรณ์ สีหนาท
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุภัทร จ�ำปาทอง)
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์

คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุภัทร จ�ำปาทอง)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
ศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
ศาสตราจารย์สุวิมล ว่องวาณิช
ศาสตราจารย์ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา งามสุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร
นายชูศักดิ์ เตชะวิเศษ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
(นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย)
นางสาวนพรัตน์ ประสาทเขตการณ์
นายเมธัส บรรเทิงสุข
นางสาวปภาวดี โพธิ์ถวิล

