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ด วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
ได ทบทวนองค.ประกอบและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวข องในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป7 ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท้ังนี้ ได 
กําหนดให มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี
องค.ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ ๔ ด าน ของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด านอ่ืนๆ ท่ี
จําเปFน สําหรับการพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ดําเนินการไปพร อมกัน หากเปFนตัวบ�งชี้ท่ีเน นกระบวนการจะต องมีการประเมินผลลัพธ.ภายใต การ
ดําเนินการตามตัวบ�งชี้กระบวนการดังกล�าวด วย (process performance) ท้ังนี้ ให สถาบันอุดมศึกษานํา
องค.ประกอบและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม�ไปใช เปFนแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ต้ังแต�ป7การศึกษา ๒๕๕๗ เปFนต นไป  

จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม� (๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีได กําหนดให มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ไม�ได มีการจัดการศึกษาในระดับคณะวิชา ดังนั้น จึงมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ ได แก� ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน (วิทยาลัย) โดยมีโครงสร างตัว
บ�งข้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือ ๑) ระดับหลักสูตร จํานวน ๖ องค.ประกอบ ๑๔ ตัวบ�งชี้ ๒) ระดับ
คณะ/สถาบัน จํานวน ๕ องค.ประกอบ ๑๑ ตัวบ�งชี้  

และองค.ประกอบของการประเมินเพ่ือรับรองสถาบันการศึกษาตามข อบังคับสภาการพยาบาลว�าด วย
หลักเกณฑ.การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ. พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบด วย มาตรฐาน ๘ 
ด าน  และ ๒๙ ตัวบ�งชี้ ซ่ึงเปFนตัวบ�งชี้สําคัญ ๑๐ ตัวบ�งชี้ และตัวบ�งชี้ท่ัวไป ๑๙ ตัวบ�งชี้    

วิทยาลัย หวังเปFนอย�างยิ่งว�าคู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จะเปFนประโยชน.ในการ
ดําเนินงานด านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถใช เปFนแนวทางในการส�งเสริมและพัฒนาวิทยาลัย ในการจัด
การศึกษาอย�างมีคุณภาพ และนําไปสู�การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต องการของสังคมและ
ประเทศชาติต�อไป 

 

คํานํา 

นางวัชรี  อมรโรจน.วรวุฒิ 
ผู อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก�น 

เมษายน ๒๕๕๙ 
 



๑ 
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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ'อนามัยขอนแก�น สังกัดกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข ก�อต้ังโดยฯพณฯ พระบําราศนราดูร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขเป2นโรงเรียนแห�งท่ี 
๓ ของประเทศ เป4ดดําเนินการครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๘ กุมภาพันธ' พ.ศ. ๒๕๐๕  รวมระยะเวลาเป4ดดําเนินการจนถึง
ป:จจุบัน  (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๕๑ ป?  หลักสูตรท่ีทําการเป4ดสอนมีดังนี้ 

ป? พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๙  คือ หลักสูตรผดุงครรภ'  รับผูBสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี ๓   (เทียบเท�า
มัธยมศึกษาป?ท่ี ๑ ในป:จจุบัน)ใชBระยะเวลาศึกษา  ๑  ๑/๒  ป?  ดําเนินการสอน ๔  รุ�น มีผูBสําเร็จการศึกษา ๑๖๖  
คน   

 ป? พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๒๗  เป4ดสอนหลักสูตรผดุงครรภ'อนามัย รับผูBสําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาป?ท่ี ๖ 
(เทียบเท�ามัธยมศึกษาป?ท่ี ๔ ในป:จจุบัน) ใชBระยะเวลาศึกษา  ๑ ๑/๒  ป?  ดําเนินการสอน  ๓๖  รุ�น  มีผูBสําเร็จ
การศึกษา  ๒,๐๓๔    คน   

 ป? พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๑ เป4ดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ'อนามัย) รับผูBสําเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาป?ท่ี  ๖ ใชBระยะเวลาศึกษา ๒ ป? ดําเนินการสอน ๗ รุ�นมีผูBสําเร็จการศึกษา ๔๒๓   คน   

 ป? พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๘ เป4ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ' (ระดับตBน) รับ
ผูBสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี ๖ ใชBระยะเวลาศึกษา ๒ ป? ดําเนินการสอน ๑๒ รุ�น มีผูBสําเร็จการศึกษา ๗๖๔  
คน    

 ป? พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๑  เป4ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร'  ระดับตBน  รับผูBสําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี  ๖ ใชBระยะเวลาศึกษา  ๒  ป? ดําเนินการสอน ๓ รุ�น มีผูBสําเร็จการศึกษา ๓๖๔  คน   

 ป?  พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗  วิทยาลัย  ไดBดําเนินโครงการร�วมกับรัฐบาลภูฏานในการผลิตพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน ๕ คน  สําเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ป? พ.ศ. ๒๕๔๓- ๒๕๕๐ ไดBเป4ดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต�อเนื่อง ๒ ป?) รับผูBสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร' ระดับตBน เขBาศึกษาใชBระยะเวลาศึกษา ๒  ป? มีผูBสําเร็จการศึกษาจนถึง
ป:จจุบัน ๗ รุ�น  รวม ๔๓๔  คน 

 ป? พ.ศ. ๒๕๔๐  เป4ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร' (เทียบเท�าปริญญาตรี) รับผูBสําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี ๖ ใชBระยะเวลาศึกษา ๔ ป?  ดําเนินการสอน  ๑  รุ�น คือรุ�นท่ี ๑ มีผูBสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้  จํานวน ๕๐ คน   

ป? พ.ศ. ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยขอนแก�น ไดBรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น เป2นสถาบันสมทบ 
จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร' (เทียบเท�าปริญญาตรี) เป2นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
โดยเป4ดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๗) รับผูBสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี 
๖ ใชBระยะเวลาศึกษา ๔ ป? ดําเนินการสอนต้ังแต�รุ�นท่ี ๒ จนถึงรุ�นท่ี ๖ มีผูBสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๖๖ คน 

ป? พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดBทําการเป4ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๕) รับผูBสําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี ๖ ใชBระยะเวลาศึกษา ๔ ป? ดําเนินการสอน ๑ รุ�น คือรุ�นท่ี ๗  มีผูBสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ จํานวน ๕๖ คน 

ป? พ. ศ. ๒๕๔๖ ไดBทําการเป4ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) รับ

บทท่ี ๑ 
ภาพรวมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น 

๑  ประวัติวิทยาลัย 



๒ 
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ผูBสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี ๖ ใชBระยะเวลาศึกษา ๔ ป? ดําเนินการสอนต้ังแต�รุ�นท่ี ๘ จนถึงรุ�นท่ี ๑๒ มี
ผูBสําเร็จการศึกษา จํานวน ๔๓๖ คน 

ป? พ. ศ. ๒๕๕๒ ไดBทําการเป4ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) รับ
ผูBสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี ๖ ใชBระยะเวลาศึกษา ๔ ป? ดําเนินการสอน ๓ รุ�นต้ังแต�รุ�นท่ี ๑๓ จนถึงรุ�นท่ี ๑๕ 
มีผูBสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จํานวน  ๓๔๔ คน 

ป? พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดBทําการเป4ดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) รับผูBสําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาป?ท่ี ๖ ใชBระยะเวลาศึกษา ๔ ป? ดําเนินการสอนต้ังแต�รุ�นท่ี ๑๖ จนถึงป:จจุบัน ยังไม�มีผูBสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

 

 
ท่ีตั้ง ๓๕๔ หมู� ๒  ถนนเลี่ยงเมือง  ตําบลบBานเป2ด  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก�น 

หมายเลขโทรศัพท' ๐๔๓-๔๒๓๒๑๐, ๐๔๓-๔๒๓๒๑๑  โทรสาร ๐๔๓-๔๒๓๒๑๒  
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ตราสัญลักษณ!วิทยาลัย 

 ตราสัญลักษณ'วิทยาลัย คือ  “สว.”  มีตัวอักษร ส. เป2นสีแดง ตัวอักษร ว.  
เป2นสีขาว มาจากคําว�า  สังวาลย'   ซ่ึงไดBรับพระราชทานมาจากพระนามของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ดอกไม$ประจําวิทยาลัย  คือ  ดอกคูน  ซ่ึงเป2นดอกไมBสัญลักษณ'ของ 
ขอจังหวัดขอนแก�น  หมายถึง ความสงบสุขอย�างยั่งยืน 

สีประจําวิทยาลัย  คือ สีเหลืองดอกคูน  ซ่ึงหมายถึง ความเจริญรุ�งเรือง และความมีคุณธรรม 

ธง : ใชBพ้ืนของธงเป2นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ'วิทยาลัย ตรงกลาง เป2นรูปพระนามย�อ   “สว”  

 

  อัตลักษณ'ของบัณฑิต  คือ จิตบริการดBวยหัวใจความเป2นมนุษย'  หมายถึง การใหBบริการท่ีเป2นมิตร มีความ
รัก ความเมตตา ใส�ใจในป:ญหาและความทุกข'ของผูBรับบริการและผูBเก่ียวขBอง ใหBบริการตามป:ญหาและความ
ตBองการของผูBรับบริการท่ีเป2นจริง  โดยรับฟ:งความคิดเห็นของผูBรับบริการเป2นหลัก  ประกอบดBวย จิตบริการ 
(Service mind : S)  การคิดเชิงวิเคราะห' (Analytical thinking : A) และการมีส�วนร�วมของผูBรับบริการ 
(Participation : P)  

      

 

  เอกลักษณ'ของวิทยาลัย  คือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีเนBนชุมชน  
 ผลิตและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข  หมายถึง การสรBางคน ท้ังในระบบการเรียนการสอน และการจัด
อบรม  ประชุมวิชาการ แก�นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 

๒  ข$อมูลท่ัวไป 

๓  อัตลักษณ!ของบัณฑิต   

๔  เอกลักษณ!ของวิทยาลัย   



๓ 
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เน�นชุมชน  หมายถึง ความสัมพันธ'ท้ังปวงท่ีเก่ียวขBองกับสุขภาพ  โดยมีความหมายและขอบเขตท่ี
กวBางขวางเก่ียวขBองกับเหตุและป:จจัยต�างๆท่ีมีผลกระทบกับสุขภาพหลายดBานท้ังดBานบุคคล ครอบครัว 
 

 
วิสัยทัศน! (Vision) : เพ่ือมุ�งสู�การเป2นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําในกลุ�มวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน
พระบรมชนกดBานการศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ 

พันธกิจ (Mission)  
๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู�ระบบสุขภาพชุมชน 
๒ วิจัยและพัฒนาองค'ความรูB 
๓ บริการชาการแก�สังคมตามเอกลักษณ'ของสถาบัน 
๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕ พัฒนาสถาบันและบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร! (Strategic Issues) 
๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะโดดเด�นดBานการพยาบาล 
๒ การวิจัยพัฒนาองค'ความรูBท่ีมุ�งเนBนสุขภาวะ 
๓ การบริการวิชาการเสริมสรBางสุขภาวะชุมชน 
๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป:ญญาทBองถ่ิน 
๕ การพัฒนาสถาบันสู�ความเป2นเลิศ 
 

เปBาประสงค! (Goal) 
๑ ประสิทธิผล 
 ๑.๑  บัณฑิตไดBรับการยอมรับและเชื่อม่ันจากชุมชนและสังคม 
 ๑.๒ มีองค'ความรูBท่ีไดBจากการวิจัยท่ีนําไปใชBประโยชน'และสรBางคุณค�าในการเสริมสรBางความเขBมแข็งของ 
  สุขภาวะชุมชน (impact) 
 ๑.๓   เป2นศูนย'กลางการเรียนรูBตBนแบบดBานการดูแลสุขภาพปฐมภูมิท่ีมุ�งเนBนการดูแลระยะยาวท่ีบBาน 
 ๑.๔ พัฒนานวัตกรรมดBานการสืบสานอนุรักษ'ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป:ญญาทBองถ่ินอีสานเหนือ 
  ในการสรBางเสริมสุขภาพ  
 ๑.๕ พัฒนาวิทยาลัยใหBเป2นองค'กรตBนแบบของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒ คุณภาพบริการ 
 ๒.๑  บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพมุ�งเนBนสมรรถนะการทํางานชุมชนเป2นฐาน 
 ๒.๒  มีคลังความรูBและหรือผลงานวิชาการดBานบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมุ�งเนBนการสรBางสุขภาวะชุมชนใน 
  มิติของ Home base care 
 ๒.๓  สรBางรายไดBเพ่ิมจากการบริการวิชาการแบบครบวงจร 
 ๒.๔ บูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป:ญญาทBองถ่ินอีสานเหนือสู�การสรBางสุขภาวะชุมชน 
 ๒.๕  ยกระดับการบริหารคุณภาพองค'กรสู� EdPEx อย�างต�อเนื่องตามเกณฑ'คุณภาพอย�างต�อเนื่อง 
๓ ประสิทธิภาพ 
 ๓.๑  บัณฑิตพยาบาลสอบผ�านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 

๕  วิสัยทัศน!  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร!  เปBาประสงค! 



๔ 
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 ๓.๒  ยกระดับคุณภาพงานวิจัยใหBเป2นท่ียอมรับระดับสากล (การตีพิมพ'และเผยแพร�ในระดับชาติและนานาชาติ) 
 ๓.๓  ยกระดับศูนย'ความเป2นเลิศดBานการดูแลระยะยาวท่ีบBานใหBผ�านเกณฑ'คุณภาพอย�างต�อเนื่อง 
 ๓.๔  ส�งเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป:ญญาทBองถ่ินอีสานเหนือท่ีไดBรับการยอมรับ 
   จากสังคม 
 ๓.๕  ไดBรับการยอมรับจากสภาวิชาชีพ 
๔ พัฒนาองค!กร 
 ๔.๑   อาจารย'มีสมรรถนะดBานการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีมุ�งเนBนสมรรถนะการทํางานชุมชน 
  เป2นฐาน 
 ๔.๒   สรBางเครือข�ายการพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
 ๔.๓   พัฒนาศักยภาพบุคลากร สรBางเครือข�ายและการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายสุขภาวะชุมชน 
 ๔.๔   สรBางเครือข�ายความร�วมมือดBานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป:ญญาทBองถ่ินในการอนุรักษ'  
  ฟopนฟู และเผยแพร�สู�ชุมชน 
 ๔.๕   วิทยาลัยเป2นองค'กรคุณภาพและมีความสุขระบบขBอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๖ ระบบขBอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

๑  การบริหารและการพัฒนาวิทยาลัยเพ่ือมุ�งสู�สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีคุณค�าอย�าง
แทBจริง 
๒ การสรBางระบบใหม�และแนวคิดใหม�สู�การสรBางและพัฒนาผลผลิตและผลงานท่ีมีคุณภาพต�อการจัดการศึกษา
เพ่ือสังคม 
๓ การพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือในการทํางานอย�างสรBางสรรค'และเป2นกัลยาณมิตร มุ�งเนBนการสนับสนุน การ
สรBางจุดเด�น ขจัดจุดดBอย และการปรับปรุงพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
๔ การพัฒนาวิทยาลัยสู�องค'กรแห�งการเรียนรูB จากกระบวนการจัดการความรูBท่ีมีประสิทธิภาพและการขับเคลื่อน
ความร�วมมือในการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะนําไปสู�วัฒนธรรมคุณภาพ 
๕ การนําแนวคิด “เขBาใจ เขBาถึง พัฒนา” ของพระเจBาแผ�นดินมาใชBในการทํางานอย�างเป2นรูปธรรม (การทํางาน
ดBวยหัวใจ มุ�งสู�คุณภาพการทํางาน และการสรBางวิถีชีวิตคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน) 
๖ การปฏิบัติหนBาท่ีอย�างครบถBวน สมบูรณ'  ดBวยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตอาสา และจิตสาธารณะ ใน
การครองตน  ครองคน และครองงาน 
 
 

 

 

 

 

 

๖  นโยบายการบริหารและการพัฒนาสถาบันของวิทยาลัย   



๕ 
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๗  โครงสร$างองค!กรและการบริหารงาน 



๖ 
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๑ ใหBมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชBเป2นเครื่องมือในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย โดยเนBนใหBฝrาย ภาควิชา และงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสรBางความพรBอมท่ีจะใหBหน�วยงานภายในและภายนอกเขBาตรวจสอบเพ่ือการประเมินและรับรอง
คุณภาพ 
๒ ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวขBองกับการประกันคุณภาพการศึกษา เป2นทีมขับเคลื่อนระบบและกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
วิทยาลัยแต�งต้ังข้ึนเป2นผูBกํากับ ติดตาม ตลอดจนกระตุBนและสนับสนุนใหBการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
บรรลุตามเปsาหมายคุณภาพของวิทยาลัย 
๓ กําหนดใหBอาจารย'และเจBาหนBาท่ีทุกคนไดBเขBามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและถือ
เป2นภารกิจท่ีสําคัญ ท่ีทุกคนตBองปฏิบัติร�วมกันอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
๔ ส�งเสริมใหBหน�วยงานหรือสถาบันต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนภายนอกไดBเขBามาร�วมในกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย�างต�อเนื่อง 
๕ สนับสนุนใหBมีการเผยแพร�กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดBดําเนินการไปแลBวอย�างมีประสิทธิภาพ ท้ัง
ภายในและภายนอกวิทยาลัย ดBวยวิธีการท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป2นการประชาสัมพันธ'คุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย 
๖ เสริมสรBางขวัญกําลังใจและสนับสนุนใหBมีการพัฒนากิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ�งชี้คุณภาพ
ไปสู�แนวปฏิบัติดี (Good Practice) และใชBกลไกการจัดการความรูB (Knowledge Management) บูรณาการเขBา
กับตัวบ�งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ'มาตรฐานการศึกษาและนําไปสู�ความเป2นองค'กรแห�งการเรียนรูB (Learning 
Organization) ดBานคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่อง 
 
 
 
 
  เพ่ือใหBภารกิจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินงานไปไดBอย�างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น ไดBกําหนดระบบ  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
๑ การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) จัดใหBมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือควบคุม
ป:จจัยนําเขBา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ท่ีจะส�งผลต�อคุณภาพ โดยจัดทําเกณฑ'มาตรฐาน
ตัวบ�งชี้เนBนท่ีระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self Regulation System) ในระดับบุคคล กลุ�มงานและวิทยาลัย 
๒ การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) เป2นการติดตามตรวจสอบระดับวิทยาลัย กลุ�มงาน โดยเนBนท่ี
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีการกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รวมถึงหลักฐานต�างๆ วิธีการท่ีใชB คือ 
ตรวจสอบหลักฐาน หรือรายงาน การสัมภาษณ'ผูBบริหาร อาจารย' ผูBปฏิบัติ นักศึกษา หรือผูBใชBบริการ 
๓ ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค�าคุณภาพกิจกรรมเฉพาะอย�าง
ในหน�วยงาน เช�น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการวิจัย คุณภาพของการสอน โดยมีจุดเนBนท่ีกลุ�มงาน การ
ประเมินจะใชBวิธีการประเมินตนเองจากหลักฐาน (Self Assessment Report) 

๘  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 

๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย 



๗ 

 

     คู�มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น สิงหาคม ๒๕๕๘  

 

  เพ่ือใหBการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน'สูงสุด วิทยาลัยไดBมีแนวทางการควบคุมคุณภาพ  
(Quality Control) การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
เป2น ๔ ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ดังนี้  
๑  Plan (การวางแผน) เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมิน โดยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในป?ก�อน
หนBาและผลการดําเนินงานดBานการประกันคุณภาพการศึกษามาเป2นขBอมูลในการวางแผน โดยการกําหนด
เปsาหมายในการดําเนินงาน กําหนดผูBรับผิดชอบในการดําเนินงาน การกําหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ ข้ันตอน
วิธีการดําเนินงาน จัดทําแผนการกํากับกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกําหนดเกณฑ'
มาตรฐานตัวบ�งชี้ เพ่ือใชBในการประเมินผล  หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพ หรือตัวบ�งชี้ หรือ
เกณฑ'การประเมิน จะประกาศใหBทุกหน�วยงานในวิทยาลัย ไดBรับทราบ  

๒  Do (การดําเนินงาน) เป2นการปฏิบัติตามแผน ข้ันตอนและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวB กรณีท่ีไม�สามารถดําเนินงานไดB 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงป:จจัยสิ่งแวดลBอมท้ังภายในและภายนอก จะตBองมีการปรับแผนในระหว�างดําเนินการ 
โดยมีคําอธิบายและเหตุผลประกอบ การดําเนินงานและเก็บขBอมูลบันทึกผลการดําเนินงานเริ่มต้ังแต�ตBนป?การศึกษา  

๓  Check (การประเมินผล) เป2นการรวบรวมขBอมูลของผลการดําเนินงานท่ีสอดคลBองกับประเด็นตัวบ�งชี้ท่ีต้ังไวB 
เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับเปsาหมายของแผนในข้ันตอนท่ี ๑ เพ่ือประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและวิทยาลัย 
โดยในการประเมินนี้จะตBองพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงาน  

๔  Act (การปรับปรุง) วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการ บริหาร
วิทยาลัยนําขBอเสนอ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ทําแผนประจําป? และเสนอต้ังงบประมาณของป?ถัดไป รวมท้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
นําผลการประเมิน และผลการดําเนินงานมาใชBเป2นแนวทางในการดําเนินงานในป?ถัดไปใหBมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 



๘ 
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ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาองค!ประกอบ 
ตัวบ�งชี้และเกณฑ! 
การประเมินผล 

๑ กําหนดผู$รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒ แต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓ พัฒนาแนวทาง/แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๔ บุคลากรในวิทยาลัยร�วมแสดงความคิดเห็น 
๕ จัดทําคู�มือประกันคุณภาพการศึกษา 
๖ นําเข$าคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
กรณีอนุมัติให$ดําเนินงานตามแนวทาง 
กรณีไม�อนุมัติให$ทบทวนแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พิจารณา NO 

YES 

ประกาศใช.คู�มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑ ประชุมพัฒนาความรู$เก่ียวกับตัวบ�งชี้ วิธีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 
๒ กําหนดผู$รับผิดชอบตัวบ�งชี้ระดับหลักสูตร/วิทยาลัย 
๓ จัดทําข$อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัย 
๔ กําหนดรางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของระดับหลักสูตร/วิทยาลัย 

จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 

๑ ผู$รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 
๒  ผู$รับผิดชอบจัดทําแฟ=มเอกสารหลักฐาน 
๓ แต�งต้ังคณะกรรมการภายในระดับหลักสูตร 
๔ กําหนดตารางการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 

ประเมินรายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 

๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในดําเนินการตามท่ีกําหนด 
๒ จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลุ�มงานวิชาการ 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการ ผู.รับผิดชอบ 



๙ 
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จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับวิทยาลัย 

๑ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับวิทยาลัย 
๒ วิพากย>และปรับปรุงแก$ไขรายงาน
การประเมินตนเองระดับวิทยาลัย 
๒ นําเข$าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
กรณีอนุมัติให$ลง CHE QA online 
กรณีไม�อนุมัติให$นํามาปรับปรุง พิจารณา NO 

YES 

ลง CHE QA online 

๑ ลงข$อมูลใน CHE QA online 
๒ สอบทานข$อมูลใน CHE QA online ให$
ตรงกับรายงานการประเมินตนเอง 
๓ กําหนดชื่อผู$ใช$และรหัสผ�านให$ผู$ประเมิน 

ส�งรายงานการประเมินตนเองต�อ
คณะกรรมการประเมิน 

๑ กําหนดให$ส�งรายงานการประเมิน
ตนเองต�อคณะกรรมการประเมินก�อน
การประเมิน ๒ สัปดาห> 

รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

๑.ประชุมเตรียมความพร$อมของบุคลากร 
๒.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ>/สถานท่ี เตรียมรับการประเมิน 
๓.ประสานผู$เก่ียวข$องเพ่ือให$ข$อมูลแก�ผู$ประเมิน ได$แก� 
แหล�งฝJก/ชุนชน/นักศึกษา 
๔.ประสานผู$ประเมินเพ่ือรับกําหนดการมาพิจารณา
ความเปKนไปได$ตามแนวทางของผู$ประเมิน 
๕.รับการประเมิน กรณีมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการให$
แจ$งแก�คณะผู$ประเมิน 
๖.ผู$รับผิดชอบแต�ละตัวบ�งชี้จัดเตรียมแฟ=มเอกสารให$
สอดคล$องกับข$อมูลใน CHE QA online  พร$อมให$ข$อมูล
แก�ผู$ประเมิน 
๗.หลังสรุปการประเมินผลด$วยวาจาสิ้นสุดจัดทําการถอด
บทเรียนร�วมกันของบุคลากร 

ธุรการฝMาย/ 
งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 

ผู$รับผิดชอบตัวบ�งชี้ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการ ผู.รับผิดชอบ 



๑๐ 
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แจ$งผลการประเมินต�อ
กรรมการบริหาร/สบช./

บุคลากรในวิทยาลัย 

๑ สรุปผลการประเมิน  ข$อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  เสนอต�อ
กรรมการบริหาร/บุคลากรในวิทยาลัย/ สบช. 

ส�งผลการประเมินของ
คณะกรรมการใน CHE QA 

online ต�อ สกอ. 

๑ ติดตามผลการประเมินจากประธานและเลขา
คณะผู$ประเมิน 
๒  สอบทานความถูกต$องครบถ$วนของการ
ประเมินกรณีข$อมูลไม�ตรงกันระหว�างผู$ประเมิน
กับผู$รับการประเมิน  ให$แจ$งต�อผู$รับผิดชอบเพ่ือ
ยืนยันข$อมูลและประสานกับประธานและเลขา
คณะผู$ประเมินเพ่ือแก$ไขผลการประเมิน 

๑ นําผลการประเมินเปKนข$อมูลนําเข$าใน
การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปO 
แผนกลยุทธ> และแผนพัฒนาคุณภาพ   
 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/งานแผน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการ ผู.รับผิดชอบ 

นําผลการประเมินมาจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปO 

แผนกลยุทธ> 
แผนพัฒนาคุณภาพ   



 

 คู�มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก�น สิงหาคม๒๕๕๘ 

 

 

วิทยาลัยได$ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ�งเปKน ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/
วิทยาลัย มีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑ ระดับหลักสูตร 
 ๑.๑ กลุ�มวิชาการเก็บรวบรวมข$อมูลตามตัวบ�งชี้ของหลักสูตร สําหรับจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร (ซ่ึงเปKนฉบับเดียวกับ มคอ.๗) 
 ๑.๒ อาจารย>ประจําหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร 
 ๑.๓ กลุ�มวิชาการนําผลประเมินไปใช$กําหนดแนวทางในการเสริมจุดเด�น และโอกาสในการพัฒนาตาม
องค>ประกอบ เพ่ือนําไปสู�การวางแผนนโยบายและพัฒนากลุ�มวิชาการในปOการศึกษาต�อไป 
การเขียนรายงาน ประกอบด$วย 

๑.๓.๑ ภาพรวมของหน�วยงาน 
 •วิสัยทัศน> พันธกิจ 
 •โครงสร$างองค>กรและการบริหารงาน 
 •รายชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 •แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของหน�วยงาน 
 •บุคลากร 

 •งบประมาณ  
 •ผลการปรับปรุงตามข$อเสนอแนะของผลการประเมินปOท่ีผ�านมา ฯลฯ 

๑.๓.๒ ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ> และเทียบกับเป=าหมาย ในรอบปOปWจจุบัน
ตามตัวบ�งชี้ในแต�ละองค>ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร และตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ตามองค>ประกอบ
คุณภาพ ดังนี้ 
 •ตารางท่ี ส ๑.  สรุปผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ รายองค>ประกอบ และตัวบ�งชี้ 

๑.๓.๓   สรุปจุดเด�น/แนวทางการเสริมจุดเด�น และจุดด$อย/ข$อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา   จําแนกตาม 
องค>ประกอบ วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ$ามี) แผนและเป=าหมายการพัฒนาในปOต�อไป โดยอาจเพ่ิมเติมข$อมูลท่ีได$จากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน�วยงานมาประกอบด$วย 

1.3.4 ข$อมูลท่ีต$องการนําเสนอประกอบการรายงาน  
 •ข$อมูลประกอบผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้  

 •คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําหลักสูตร ฯลฯ 
�การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทําให$กลุ�มวิชาการได$ทราบถึงสถานะของตนเองว�ามีจุดเด�น 
จุดด$อย อย�างไรบ$าง และนําผลท่ีได$ไปพัฒนาประสิทธิภาพ การดําเนินงานของกลุ�มวิชาการต�อไป  
�กลุ�มวิชาการส�งรายงานการประเมินตนเองให$งานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานในภาพรวมระดับ
วิทยาลัย 
�กลุ�มวิชาการนําผลประเมินไปใช$กําหนดแนวทางในการเสริมจุดเด�น และแนวทางแก$ไขจุดท่ีควรพัฒนาตามองค>ประกอบ 
เพ่ือนําไปสู�การวางแผนนโยบายและพัฒนากลุ�มวิชาการในปOการศึกษาต�อไป 

 

 

๑๐ การดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
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2 ระดับวิทยาลัย 
 ๒.๑  ผู$รับผิดชอบตัวบ�งชี้ต�าง ๆ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
 ๒.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมข$อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)    ของผู$รับผิดชอบตัวบ�งชี้
และงานต�าง ๆ สําหรับจัดทํารายงานประกันคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัย  
   การเขียนรายงาน ประกอบด$วยข$อมูล 
๑) ภาพรวมของวิทยาลัย ประกอบด$วย 

•ประวัติความเปKนมา วิสัยทัศน> พันธกิจ เป=าประสงค>หลัก โครงสร$างองค>กรและการบริหาร  
•การจัดการศึกษา หลักสูตร และสาขาวิชาท่ีเป̂ดสอน 
•นักศึกษา และผู$สําเร็จการศึกษา 
•จํานวนอาจารย> และบุคลากร 
•งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
•เอกลักษณ>หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
•ผลการปรับปรุงตามข$อเสนอแนะของผลการประเมินปOท่ีผ�านมา 
•องค>กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

๒) ผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ>  และเทียบกับเป=าหมายในรอบปOปWจจุบันตาม  ตัวบ�งชี้
ในแต�ละองค>ประกอบคุณภาพ ได$แก�  

•องค>ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
•องค>ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
•องค>ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
•องค>ประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
•องค>ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

และตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ตามองค>ประกอบคุณภาพ ตารางสรุปผลการประเมินตามองค>ประกอบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด$านการบริหารจัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดย
จําแนกตามปWจจัยนําเข$า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ> ดังนี้ 

•ตารางท่ี ส ๑  สรุปผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ รายองค>ประกอบ 
•ตารางท่ี ส ๒  สรุปผลการประเมินตามองค>ประกอบคุณภาพ 
•ตารางท่ี ส ๓  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
•ตารางท่ี ส ๔  สรุปผลการประเมินตามมุมมองด$านการบริหารจัดการ 
•ตารางท่ี ส ๕  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

๓) สรุปจุดเด�นแนวทางการเสริมจุดเด�นและจุดด$อย ข$อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา จําแนกตามองค>ประกอบ วิธีปฏิบัติ
ท่ีดี/นวัตกรรม (ถ$ามี) แผนและเป=าหมายการพัฒนาในปOต�อไป 
๔) ข$อมูลท่ีต$องการนําเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก)  

•ข$อมูลประกอบผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้  
•คณะกรรมการ คณะทํางานท่ีรับผิดชอบด$านการประกันคุณภาพการศึกษา 
•กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
•วิธีการคํานวณค�า จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า (FTES) 
•จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
•จํานวนอาจารย>ประจําและเทียบเท�า ประจําปOการศึกษา 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ซ่ึงจะทําให$วิทยาลัยได$ทราบถึงสถานะของตนเองว�ามี
จุดเด�น - จุดด$อย อย�างไรบ$าง และนําผลท่ีได$ไปพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานขอวิทยาลัยต�อไป 
 �เสนอรายงานต�อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ  
 �เสนอรายงานต�อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$อง  
 �วิทยาลัยนําผลประเมินไปใช$กําหนดแนวทางในการเสริมจุดเด�น และแนวทางแก$ไขจุดท่ีควรพัฒนาตามตัวบ�งชี้ เพ่ือ
นําไปสู�การวางแผนนโยบายและพัฒนาวิทยาลัยในปOการศึกษาต�อไป 

3 การประเมินคุณภาพภายนอก  
����สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค!การมหาชน) (สมศ.) 
 �รอบหนึ่ง (๒๒–๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖) ได$รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ๕ ปO (๒๕๔๖-๒๕๕๐) 
 �รอบสอง (๑๔-๑๖ กุมภาพันธ> ๒๕๕๐) ได$รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ๕ ปO (๒๕๕๑-๒๕๕๕) 
 �รอบสาม (๒๗-๒๘ กุมภาพันธ> ๒๕๕๕) ได$รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ๕ ปO (๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

����สภาการพยาบาล   
 �วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๖ ได$รับการรับรอง ๓ ปO (๒๕๔๖-๒๕๔๘) 
 �วันท่ี ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ได$รับการรับรอง ๓ ปO (๒๕๕๐-๒๕๕๒) 
 �วันท่ี ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได$รับการรับรอง ๔ ปO (๒๕๕๒-๒๕๕๕) 
 �วันท่ี ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได$รับการรับรอง ๔ ปO (๒๕๕๖-๒๕๕๙) 

  วิทยาลัยเตรียมความพร$อมรับการประเมินฯ ดังนี้ 
 �จัดเก็บข$อมูลให$ง�ายต�อการตรวจสอบ ประเมิน เปรียบเทียบ และสามารถเชื่อมโยงกับหน�วยงานต�าง ๆ ได$ 
 �มีการเพ่ิมพูนทักษะด$านการประเมินคุณภาพภายใน 
 �มีกลไกในการติดตาม เพ่ือให$มีการนําผลการ Feed back มาวิเคราะห>และปรับปรุง เพ่ือให$เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย�างต�อเนื่อง 
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๑๔ 

บทท่ี ๒ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
๑. เหตุผลและความจําเป#นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

๑.๑ ความจําเป#นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต�องปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย      

การให�บริการทางวิชาการแก,สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ
ท้ัง ๔ ประการดังกล,าวมีความสําคัญอย,างยิ่งต,อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ป4จจุบันมีป4จจัย
ภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําให�การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป5นสิ่งจําเป5น      
ท่ีจะต�องเร,งดําเนินการ ป4จจัยดังกล,าวคือ 

๑) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน�มแตกต,างกันมากข้ึน          
ซ่ึงจะก,อให�เกิดผลเสียแก,สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

๒) ความท�าทายของโลกาภิวัตน;ต,อการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข�ามพรมแดน
และการเคลื่อนย�ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป5นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นต�องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

๓) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป5นท่ีจะต�องสร�างความม่ันใจแก,สังคมว,าสามารถพัฒนาองค;ความรู�
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต,อยุทธศาสตร;การพัฒนาประเทศใหม,มากข้ึน ไม,ว,าจะเป5นการสร�าง                
ขีดความสามารถในการแข,งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป5นอยู,ระดับท�องถ่ินและชุมชน 

๔) สถาบันอุดมศึกษาจะต�องให�ข�อมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป5นประโยชน;ต,อผู�มีส,วนได� 
ส,วนเสีย ท้ังนักศึกษาผู�จ�างงานผู�ปกครองรัฐบาลและประชาชนท่ัวไป 

๕) สังคมต�องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปPดโอกาสให�ผู�มีส,วนได�ส,วนเสียมีส,วนรวม (participation)        
มีความโปร,งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได� (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให�
สถานศึกษาทุกแห,งจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให�มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ   
ประเมินคุณภาพการศึกษาทําหน�าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๗) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได�ประกาศใช�มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
เพ่ือเป5นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน,วยงาน โดย   
ทุกหน,วยงานระดับอุดมศึกษาจะได�ใช�เป5นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๘) กระทรวงศึกษาธิการได� มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได�ประกาศ       
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติเม่ือวันท่ี ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
เพ่ือให�การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป5นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ    
ของบัณฑิตในแต,ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

 
 



๑๕ 

 

๙) กระทรวงศึกษาธิการได�มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือเป5นกลไกส,งเสริมและกํากับให�สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให�มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ,มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ,ม 

๑.๒ วัตถุประสงค(ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษารวมกับต�นสังกัดจําเป5นต�องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค;ดังนี้ 
๑) เพ่ือให�สถาบันได�มีการพัฒนามุ,งสู,วิสัยทัศน; และยกระดับขีดความสามารถในการแข,งขัน โดยระบบ 

ดังกล,าวจะต�องเป5นไปตามเจตนารมณ;ของ พรบ. และเป5นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๒) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต,ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน,วยงาน
เทียบเท,าและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน โดย
วิเคราะห;เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ,งชี้ในองค;ประกอบคุณภาพต,างๆ ว,าเป5นไปตามเกณฑ;และได�
มาตรฐาน 

๓) เพ่ือให�หลักสูตร คณะวิชาหรือหน,วยงานเทียบเท,าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสู,การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู,เป[าหมาย (targets) และเป[าประสงค; 
(goals) ท่ีตั้งไว�ตามจุดเน�นของตนเอง  

๔) เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีสะท�อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข�อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแต,ละระดับอย,างต,อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ของสถาบัน 

๕) เพ่ือให�ข�อมูลสาธารณะท่ีเป5นประโยชน;ต,อผู�มีส,วนได�ส,วนเสีย ทําให�ม่ันใจว,าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร�างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

๖) เพ่ือให�หน,วยงานต�นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง มีข�อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป5น 
สําหรับการส,งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

๒. กฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห0งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ี

เก่ียวข,องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได�กําหนด

จุดมุ,งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ,งเน�นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว�ใน
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด�วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช�เป5นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพภายใน เป5นการสร�างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให�เป5นไปตามนโยบาย เป[าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน,วยงานต�นสังกัด โดยหน,วยงานต�นสังกัดและ
สถานศึกษากําหนดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให�ถือว,าการประกันคุณภาพภายใน
เป5นส,วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต�องดําเนินการอย,างต,อเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําป_ท่ี
เป5นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต,อสภาสถาบันหน,วยงานต�นสังกัด และหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ



๑๖ 

 

 ั 

พิจารณาและเปPดเผยต,อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู,การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก เป5นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให�มี   
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ,งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต,ละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการ ศึกษา  (องค; การมหาชน ) หรื อ เ รี ยกชื่ อย, อว, า  “สมศ .” พระราช บัญญั ติการ ศึกษา
แห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได�กําหนดให�สถานศึกษาทุกแห,งต�องได�รับ       
การประเมินคุณภาพภายนอกอย,างน�อย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ป_ นับต้ังแต,การประเมินครั้งสุดท�าย และเสนอผล
การประเมินต,อหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องและสาธารณชน 

๒.๒ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป5 ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป_ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ได� กําหนดแนวทาง         
การพัฒนาและแก�ป4ญหาอุดมศึกษาท่ีไร�ทิศทาง ซํ้าซ�อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช�กลไก     
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป5นกลไกหลักในการดําเนินการ กล,าวคือ ให�มีการสร�างกลไก   
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต,ละกลุ,ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน�นระดับ
การศึกษาท่ีต,างกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต,างกันตาม
ความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท�องถ่ิน         
การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท�องถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแข,งขันในโลกาภิวัตน; ซ่ึงระบบ
อุดมศึกษาแต,ละกลุ,มเหล,านี้ จะนําไปสู,การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส,งผลกระทบท่ีเป5นประโยชน;ต,อ
ประเทศอย,างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร�างความเป5นเลิศได�ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต,อ
ยุทธศาสตร;การพัฒนาประเทศดีข้ึน ส,งผลเชิงบวกต,อการผลิต พัฒนาและคู,มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับป_การศึกษา ๒๕๕๗ การทํางานของอาจารย; สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตใน
สาขาท่ีเป5นความต�องการของสังคม ลดการว,างงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ,มเหล,านี้มีกลไกรวมกันใน   
การประกันคุณภาพ เพ่ือให�นักศึกษาสามารถต,อยอด ถ,ายโอนแลกเปลี่ยนกันได�ระหว,างกลุ,ม และในระยะยาว
การประเมินคุณภาพควรนําไปสู,ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให�       
ความเชื่อถือ เป5นฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ัง
การโอนย�ายหน,วยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป_ ดังกล,าว กระทรวงศึกษาธิการได�มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป_  ๒๕๕๑ กําหนดประเภทหรือกลุ, ม
สถาบันอุดมศึกษาเป5น ๔ กลุ,ม คือ 

กลุ0ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว,าปริญญาตรี     
จัดฝdกอบรมสนองตอบความต�องการของท�องถ่ินเพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู�เขาสู,ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช,น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป5นแหล,งเรียนรู�           
ท่ีส,งเสริมให�ประชาชนได�มีโอกาสเรียนรู�ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู,ความเข�มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุ0ม ข สถาบันท่ีเน,นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือให�ได�บัณฑิตท่ีมีความรู�ความสามารถเป5นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร�างความเข�มแข็งให�กับหน,วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือ



๑๗ 

 

รองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ด�วยก็ได� 

กลุ0ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ, มสาขาวิชา ท้ั งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร;กายภาพ วิทยาศาสตร;ชี วภาพ สั งคมศาสตร;หรื อ
มนุษยศาสตร; รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน�นการทําวิทยานิพนธ;หรือการวิจัย หรือเน�น      
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู� ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน�นท้ังสอง
ด�าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ,มนี้
อาจจําแนกได�เป5น ๒ ลักษณะคือ ลักษณะท่ี ๑ เป5นสถาบันท่ีเน�นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี ๒ เป5น
สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี 

กลุ0ม ง สถาบันท่ีเน,นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบันท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก และเน�นการทําวิทยานิพนธ;และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน�นการผลิตบัณฑิตท่ีเป5น
ผู�นําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให�อยู,ในแนวหน�าระดับ
สากล มุ,งสร�างองค;ความรู�ทฤษฎี และขอค�นพบใหม,ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต�องสร�างกลไกการประเมินคุณภาพให�สอดรับกับ         
การแบ,งกลุ,มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ,มดังกล,าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กําหนดให�อุดมศึกษา
ไทยในช,วงป_ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ต�องมีการพัฒนาอย,างก�าวกระโดดเพ่ือเป5นแหล,งความรู�ท่ีตอบสนองการแก�ไข
ป4ญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอย,างยั่งยืนของชาติและท�องถ่ินโดยเร,งสร�างภูมิคุ�มกันในประเทศให�เข�มแข็งข้ึน
ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต�องส,งเสริมการพัฒนาประเทศให�สามารถแข,งขันได�ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกโดยให�ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให�มีคุณภาพผลิตกําลังคนท่ีมี
ศักยภาพตรงตามความต�องการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง และเพ่ือช,วยเหลือสังคม
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ังร,างกายและจิตใจรวมท้ังพัฒนาอาจารย;ให�เป5นมืออาชีพและ
ผู�เชี่ยวชาญมืออาชีพให�เป5นอาจารย;พัฒนาวิชาชีพอาจารย;ให�เป5นท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช�ความรู�เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร�างสรรค;บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป5นมิตรต,อสิ่งแวดล�อมซ่ึงจะนําไปสู,การพัฒนาเพ่ือประโยชน;สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยท้ังนี้โดย
อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป5นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน;ป_ ๒๕๕๙ “อุดมศึกษาเป5นแหล,งองค;ความรู�และพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนา
ชาติอย,างยั่ งยืนสร�างสังคมการเรียนรู�ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติฉบับ
ท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียน
และมุ,งสู,คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

๒.๓ มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
ประกอบด�วยมาตรฐาน ๓ ด�าน ได�แก, มาตรฐานด�านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด�านการบริหารจัดการ         
การอุดมศึกษา และมาตรฐานด�านการสร�างและพัฒนาสังคมฐานความรู�และสังคมแห,งการเรียนรู� มาตรฐาน
ย,อยท้ัง ๓ ด�านนี้ อยู,ในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบด�วยมาตรฐานย,อย ๓ มาตรฐานเช,นกัน
คือ มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค; ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี ๒  แนว
การจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ แนวการสร�างสังคมแห,งการเรียนรู�/สังคมแห,งความรู� แต,ละมาตรฐานย,อยของ



๑๘ 

 

มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล�องและสัมพันธ;กับมาตรฐานย,อยของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ เพ่ือให�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ,งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาติ นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป5นมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการ         
การอุดมศึกษาได�จัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือ
นําไปสู,การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ,มสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค; และพันธกิจในการจัดต้ังท่ี
แตกต,างกันได�อย,างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด�วยมาตรฐานหลัก ๒ ด�าน คือ มาตรฐานด�าน
ศักยภาพและความพร�อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด�านการดําเนินการตามภารกิจของ
สถา บัน อุดม ศึกษา  และ กํ าหนดกลุ, ม สถา บัน อุดม ศึกษา เป5 น  ๔  กลุ, ม  ไ ด� แก,  กลุ, ม  ก  วิ ทย าลั ย
ชุมชน กลุ,ม ข สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี กลุ,ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ,ม ง สถาบันท่ีเน�นการวิจัยข้ัน
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได�จัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให�เป5นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป5น       
การประกันคุณภาพบัณฑิตในแต,ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให�คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุณวุ ฒิ แ ล ะ ส าข า วิ ช า ต� อ ง เ ป5 น ไ ปต ามม าต ร ฐ าน ผ ล ก า ร เ รี ย น รู� อ ย, า ง น� อ ย  ๕  ด� า น  คื อ  ด� า น
คุณธรรม จริยธรรม ด�านความรู� ด�านทักษะทางป4ญญา ด�านทักษะความสัมพันธ;ระหว,างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด�านทักษะการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๔ กฎกระทรวงว0าด,วยระบบ หลักเกณฑ( และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลั งจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ  พ.ศ . ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช�  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน,วยงานต�นสังกัดท่ีทําหน�าท่ีกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาได�เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให�คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให�สอดคล�องกับ
เจตนารมณ;แห,งพระราชบัญญัติฉบับดังกล,าว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ได�มี
มติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย
เดิม) ซ่ึงต,อมาได�จัดทําเป5นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ(และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใช�เป5นแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ    
ให�ทบวง มหาวิทยาลัยสนับสนุน และส,งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให�มีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน,วยงาน
ต�นสังกัดท่ีมีหน�าท่ี กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการประเมินคุณภาพ             
จากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให�มีการแต,งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนใน    
แต,ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ; แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิน
ระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต,ละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป_ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษาจึงได�จัดทํากฎกระทรวงว0าด,วยระบบหลักเกณฑ(และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖  เ พ่ือให� เป5นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสองโดยสาระสําคัญ
เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว�ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได� ถือปฏิบัติมาอย,าง



๑๙ 

 

ต,อเนื่อง ต,อมาในป_ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได�ออกกฎกระทรวงว0าด,วยระบบหลักเกณฑ( และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว�ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให�คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ทําหน�าท่ีหลัก ๒ ประการคือ ๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ;และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ     
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส,งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก,สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย,างต,อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให�ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด�วย การประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให�
หน,วยงานต�นสังกัดจัดให�มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย,างน�อยหนึ่งครั้งในทุกสามป_และแจ�งผลให�
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปPดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต,อสาธารณชน 

๓. การประกันคุณภาพการศกึษา 
ก,อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทบวงมหาวิทยาลัยได�ตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได�จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต,ป_ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือเป5นแนวทางใน          
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ ๓ ประการคือการให�เสรีภาพทาง
วิชาการ(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (inStitutional autonomy) และ
ความพร�อมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของค;วามรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได� (accountability) ต,อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�ระบุให�หน,วยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดให�มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ,งส,วนราชการ กําหนดให�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน�าท่ี
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห,งชาติ และแผนการศึกษาแห,งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป5นอิสระและความเป5นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตามกฎหมายว,าด�วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต,ละแห,งและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงมีหน�าท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๓.๑.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด�วยกฎกระทรวงว,าด�วยระบบ หลักเกณฑ; และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข�อ ๓๓ ให�สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย,างต,อเนื่องและเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับระดับ        
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป5นระบบประกันคุณภาพท่ีใช�กันแพร,หลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือ



๒๐ 

 

เป5นระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แต,ไม,ว,าจะเป5นระบบคุณภาพแบบใดจะต�องมีกระบวนการทํางานท่ี
เริ่มต�นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ เพ่ือให�
การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป[าประสงค;และมีพัฒนาการอย,างต,อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป5นหลักประกัน
แก,สาธารณชนให�ม่ันใจว,าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร�างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญ   
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ,งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต,อไปนี้ 
๑) ส,งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต�ความสอดคล�องกับ

หลักเกณฑ;ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว,าด�วยระบบ หลักเกณฑ; และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒) เป5นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมป4จจัยนําเข�า และกระบวนการซ่ึง

สามารถส,งเสริมและนําไปสู,ผลลัพธ;ของการดําเนินการอย,างมีประสิทธิภาพ 
๓) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม, ประกอบด�วย     

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช�ในป_การศึกษา ๒๕๕๗ 
   - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต, การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประเมินฯ จะ
มุ,งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว,าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให�สามารถส,งเสริมสนับสนุน
กํากับติดตามการดําเนินงานให�เป5นไปตามท่ีกําหนด สะท�อนการจัดการศึกษาอย,างมีคุณภาพ 

   - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป5นการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีคณะและสถาบันต�องการให�คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ,มสถาบัน ซ่ึงเป5น
การประเมินความเข�มแข็งทางวิชาการ 

๔) ให�อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๕) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเป5นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือ
ไม,ให�เป5นการทํางานซํ้าซ�อนเกินความจําเป5นหรือสร�างภาระการทํางานของหน,วยงาน 

๓.๑.๒ มาตรฐาน ตัวบ,งชี้และเกณฑ;ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานท่ีเป5นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา  ใน

ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต,างๆ ต�องดําเนินการให�เป5นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ;อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง
อีกมาก เช,น เกณฑ;มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.หรือกรอบการปฏิบัติ
ราชการตามมิติด�านต,าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัย
ของรัฐ เป5นต�น 

กําหนดตัวบ,งชี้เป5น ๒ ประเภท คือตัวบ,งชี้เชิงปริมาณและตัวบ,งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
๑) ตัวบ,งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ;มาตรฐานเป5นข�อๆ กําหนดเกณฑ;การประเมินตัวบ,งชี้

เป5น ๕ ระดับ มีคะแนนต้ังแต, ๑ ถึง ๕ การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนข�อและระบุว,าผลการ
ดําเนินงานได�ก่ีข�อ ได�คะแนนเท,าใด กรณีท่ีไม,ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม,ครบท่ีจะได� ๑ คะแนน ให�ถือว,า
ได� ๐ คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการให�คะแนนตามท่ีได�คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการ



๒๑ 

 

ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ ร,วมกันก,อนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยู,ระหว,าง ๐ - ๕ 

๒) ตัวบ,งชี้เชิงปริมาณอยู,ในรูปของร�อยละหรือค,าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ;การประเมินเป5นคะแนน
ระหว,าง ๑ ถึง ๕ โดยเป5นค,าต,อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ,งชี้ (ซ่ึงอยู,ใน
รูปร�อยละหรือค,าเฉลี่ย) เป5นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ; โดยท่ีแต,ละตัวบ,งชี้จะกําหนดค,าร�อยละ
หรือค,าเฉลี่ยท่ีคิดเป5นคะแนนเต็ม ๕ ไว� 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได�กําหนดให�มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให�สถาบันอุดมศึกษาต,างๆ นําไปใช�เป5นแนวทาง (Guideline) ใน        
การจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต,ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต�การกํากับดูแลของ     
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจด�านการบริหารจัดการ ได�แก, (๑) พันธกิจด�านการผลิตบัณฑิต (๒) พันธกิจด�าน   
การวิจัย (๓) พันธกิจด�านการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ        
การบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน�นพันธกิจในด�านการผลิตบัณฑิตเป5น
สําคัญ ส,วนพันธกิจด�านอ่ืนๆ จะเป5นการบูรณาการเข�าไว�ด�วยกัน หากเป5นตัวบ,งชี้ในระดับคณะและสถาบัน    
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการได�ท้ังหมด ซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค;ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ;อ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับพันธกิจเหลานั้นได�
ท้ังหมด ในบทท่ี ๔ ถึงบทท่ี ๖ ของคู,มือฉบับนี้จึงได�พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให�
สถาบันอุดมศึกษานําไปเป5นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต,ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประเมินจะมุ,งไปท่ีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว,าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให�สามารถส,งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การ
ดําเนินงานให�เป5นไปตามท่ีกําหนด สะท�อนการจัดการศึกษาอย,างมีคุณภาพ และตัวบ,งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควร
เชื่อมโยงหรือเป5นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน�น
ท่ีป4จจัยนําเข�า และกระบวนการ ซ่ึงภายใต�ตัวบ,งชี้ ท่ีเป5นกระบวนการให�สามารถสะท�อนผลลัพธ;ของ           
การดําเนินการตามกระบวนการดังกล,าวด�วย 

๓.๑.๓ กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด�านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู�ท่ีมีความสําคัญส,งผลให�การดําเนินงานประสบความสําเร็จและ

นําไปสู,การพัฒนาคุณภาพอย,างต,อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู�บริหารสูงสุดของสถาบันท่ี
จะต�องให�ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ
โดยมอบหมายให�หน,วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ�นให�เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย,างต,อเนื่อง หน�าท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน,วยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพร�อมท้ังกําหนดตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะและ
สถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช�ต�องสามารถเชื่อมโยงให�เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ต้ังแต,ระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเป5นต�องจัดทําคู,มือคุณภาพในแต,ละ
ระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แต,ท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหน,วยงานนี้ต�องประสานงานและผลักดันให�เกิด
ระบบฐานข�อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใช�งานรวมกันได�ในทุกระดับ 

๓.๑.๔ ระบบฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศ 



๒๒ 

 

การวัดและวิเคราะห;ผลการดําเนินงานเป5นสิ่งจําเป5นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห;ผลการดําเนินงานจะไม,สามารถทําได�อย,างถูกต�องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข�อมูลและ
ระบบสารสนเทศท่ีเป5นจริง ถูกต�องตรงกันทุกระดับต้ังแต,ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเป5นข�อมูลท่ีสามารถเรียกใช�ได�อย,างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึง
เป5นป4จจัยสําคัญยิ่งท่ีจะส,งผลต,อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส,งผลต,อคุณภาพในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต,การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา  

๔. ความเช่ือมโยงระหว0างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน

หมวด ๕ ท่ีว,าด�วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๔ ได�กําหนดให� คณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หน�าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล�องกับความต�องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห,งชาติ และสอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป5นอิสระและความเป5นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได�จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช�เป5น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน,วยงาน เพ่ือนําไปสู,การกําหนดนโยบาย
การพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต,อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ได�ใช�
มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร,มใหญ,เป5นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุม
เป[าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป5นมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความ
หลากหลายของกลุ,มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให�ทุกสถาบันสามารถนําไปใช�กําหนดพันธกิจ 
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได� 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได�กําหนดเกณฑ;มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ;มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ;การขอเปPดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ;การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ;และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส,งเสริมให�สถาบันอุดมศึกษาได�พัฒนาด�านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให�มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู,สากล ซ่ึงทําให�สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได�อย,างยืดหยุ,น คล,องตัว และ
ต,อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท�อนให� เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให�การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได�มาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ังมาตรฐาน 
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ;กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ;ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ จึง
จําเป5นต�องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงว,าด�วยระบบ หลักเกณฑ; และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหว,างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ;ท่ี
เก่ียวข�อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพท่ี ๑.๑ 
 
 
 



๒๓ 

 

แผนภาพท่ี ๑.๑ ความเช่ือมโยงระหว0างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ความเช่ือมโยงระหว0างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป5นส,วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต�อง

ดําเนินการอย,างต,อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลป4จจัยท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู,การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย,างสมํ่าเสมอด�วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภ าย ในจึ ง ต� อ ง ดู แล ท้ั ง ป4 จ จั ย นํ า เ ข� า (input) ก ร ะบว นการ  (process) แล ะผล ผลิ ตห รื อ
ผลลัพธ; (output/outcome) ซ่ึงต,างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีเน�นการประเมินผลการจัด
การศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว,างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจึงเป5น
สิ่งจําเป5น โดยได�เชื่อมโยงให�เห็นจากแผนภาพท่ี ๑.๒ 
 

แผนภาพท่ี ๑.๒ ความสัมพันธ(ระหว0างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 

 
 



๒๔ 

 

จากแผนภาพท่ี ๑.๒ จะเห็นว,า เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล�ว
จําเป5นต�องจัดทํารายงานประจําป_ท่ีเป5นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช�รูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําป_ท่ีเป5นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข�อมูลด�านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ซ่ึงเป5นการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ,านทางระบบ
ออนไลน; ต้ังแต,การจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานเอกสารอ�างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือนําเสนอสภาสถาบันหน,วยงานต�นสังกัด หน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง และเปPดเผยต,อ
สาธารณชน ซ่ึงข�อมูลดังกล,าวจะเป5นข�อมูลเชื่อมโยงระหว,างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตาม
ตรวจสอบของต�นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป5นต�องจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ,มลึก
สะท�อนภาพท่ีแท�จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแต,ระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและ
สถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช�สังคม 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๑. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป5นท่ีทราบกันดีว,าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป5นต�องมีการปรับปรุงอย,างต,อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยี สภาพสังคมเศรษฐกิจ ความรู�
และทักษะในอนาคตท่ีตลาดงานต�องการ และพฤติกรรมการเรียนรู�ของผู�เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด
ป4จจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข�าสู,รอบท่ีสาม (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข�าสู,รอบท่ีสี่ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช�มาต้ังแต,ป_
การศึกษา ๒๕๕๐ เป5นระบบแรกท่ีให�สถาบันอุดมศึกษาทุกแห,งได�นําไปใช�ในการประเมินผลการดําเนินงานใน
ทุกป_การศึกษา และให�สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะท�อนเอกลักษณของแต,ละสถาบันใน
รอบแรกนี้ตัวบ,งชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบ,งชี้ท่ีเป5นป4จจัยนําเข�า กระบวนการและผลผลิตหรือ
ผลลัพธ; โดยครอบคลุมองค;ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว,าด�วยระบบ หลักเกณฑ; และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอบสนองเจตนารมณ;แห, ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต,างๆ ท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังสอดคล�องไปในทิศทางเดียวกันกับ
ตัวบ,งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค;การ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใต�หลักการสําคัญคือไม,เป5นภาระซํ้าซ�อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา    
ตัวบ,งชี้ ท่ี พัฒนาข้ึนสามารถประเมินได�ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ป4จจัยนําเข�า
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ; อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหว,างมุมมองการบริหารจัดการท้ัง ๔ ด�าน
คือ ด�านนักศึกษาและผู�มีส,วนได�ส,วนเสีย ด�านกระบวนการภายใน ด�านการเงิน และด�านบุคลากร การเรียนรู�
และนวัตกรรม ในส,วนของเกณฑ;การประเมิน มีท้ังเกณฑ;ท่ัวไปท่ีใช�กับทุกสถาบันและท่ีแยกใช�เฉพาะกับ
สถาบันท่ีมีจุดเน�นต,างกัน ได�แก,สถานท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม สถาบันท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตเพียง
อย,างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห,งยังไม,มีกระบวนการทํางานท่ีเน�นวงจรคุณภาพ
อย,างชัดเจนตัวบ,งชี้ส,วนใหญ,จึงเป5นตัวบ,งชี้ท่ีเน�นกระบวนการ 



๒๕ 

 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรกโดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กฎกระทรวงว,าด�วย
ระบบหลักเกณฑ; และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ เกณฑ;มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด�านต,างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป5นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน อย,างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุ,งเน�นการประเมิน
เฉพาะป4จจัยนําเข�าและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ;นั้น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได�นําตัวบ,งชี้ท่ีใช�ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช� โดยถือเป5นส,วนหนึ่งของ
ตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาต�องดําเนินการให�ครบถ�วนทุกมิติของระบบ
ประกันคุณภาพ คือ ป4จจัยนําเข�า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ; ท้ังนี้ เกณฑ;ท่ีพัฒนาข้ึนในรอบนี้ยังมีความ
แตกต,างจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ;มาตรฐานท่ัวไปท่ีใช�กับทุกกลุ,มสถาบันอุดมศึกษาและ
เกณฑ;มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ,มสถาบันอุดมศึกษา ได�แก, กลุ,ม ข สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรีกลุ,ม ค ๑ 
สถาบันเฉพาะทางท่ีเน�นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ,ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางท่ีเน�นระดับปริญญาตรี และ
กลุ,ม ง สถาบันท่ีเน�นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยาม
ท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

๒. การประกันคุณภาพการศกึษาภายในรอบใหม0 (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
ในป_ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ได�ตระหนักถึงความสําคัญของหน,วยย,อยของการอุดมศึกษาท่ีทําหน�าท่ีผลิตบัณฑิตให�มี
คุณภาพ จึงได�กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
โดยให�พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวข�องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป_ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ -
 ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ;มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท้ังกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท้ังนี้ ได�กําหนดให�มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค;ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ ๔ ด�านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด�านอ่ืนๆ ท่ีจําเป5น สําหรับการพัฒนาตัวบ,งชี้
และเกณฑ;การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพร�อม
กัน หากเป5นตัวบ,งชี้ ท่ีเน�นกระบวนการจะต�องมีการประเมินผลลัพธ;ภายใต�การดําเนินการตามตัวบ,งชี้
กระบวนการดังกล,าวด�วย (proceSS performance) ซ่ึงได�กําหนดหลักการพัฒนาไว�ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด�วย ๖ องค;ประกอบได�แก,
องค;ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน องค;ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต องค;ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา องค;ประกอบ
ท่ี ๔ อาจารย;องค;ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน และองค;ประกอบท่ี ๖ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู�ตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการ
ส,งเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย;ต,อนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ;ให� เป5นไปตามเกณฑ;มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย;สื่ออุปกรณ; การเรียนการสอน ห�องสมุดและแหล,งการเรียนรู�ต,างๆ การ



๒๖ 

 

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติรวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการ
มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ;และเผยแพร,ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด�วย ๕ องค;ประกอบได�แก, องค;ประกอบท่ี 
๑ การผลิตบัณฑิต องค;ประกอบท่ี ๒ การวิจัย องค;ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ องค;ประกอบท่ี ๔ การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค;ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให�ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแต,ละหลักสูตรท่ีคณะดูแลรวมท้ัง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให�บริการทาง
วิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด�วย ๕ องค;ประกอบได�แก, องค;ประกอบ
ท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต องค;ประกอบท่ี ๒ การวิจัย องค;ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ องค;ประกอบท่ี ๔ การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค;ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให�เป5นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได�แก, มาตรฐาน
ด�านศักยภาพและความพร�อมในการจัดการศึกษาประกอบด�วยด�านกายภาพด�านวิชาการ ด�านการเงิน ด�าน
การบริหารจัดการมาตรฐานด�านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด�วย ด�านการผลิต
บัณฑิต ด�านการวิจัย ด�านการให�บริการทางวิชาการแก,สังคม ด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังนี้ ควร
มุ,งเน�นการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต,ละ
คณะ โดยครอบคลุมในด�านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ,งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต,ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให�
ได�ข�อมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีได�คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต,ละคณะ และ
ภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสู,การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ;และมาตรฐานท่ีต้ังไว�อย,าง
ต,อเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําป_ท่ีเป5นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต,อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทุกป_การศึกษาตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย,างน�อยหนึ่งครั้งในทุกสามป_ตาม
กฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสร�างความม่ันใจต,อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู�เรียนมีงานทํา ผู�เรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห,งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ 

อย,างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม,นี้จะมุ,งเน�นท่ีการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให�มีการดําเนินการต้ังแต,การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับผู�ใช�บัณฑิต
และส,งเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให�เป5นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน;
ท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยให�สะท�อนผลการจัดการศึกษาได�อย,างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแต,ละป_การศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกป_การศึกษา มี
ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมี
การประเมินคุณภาพเพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะท�อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต,ละป_
การศึกษา เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 



๒๗ 

 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได�ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ;และ  
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระบุให�สถาบันอุดมศึกษามี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย,างต,อเนื่องสอดคล�องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
และเป5นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ;มาตรฐานต,างๆ ท่ีเก่ียวข�องและเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษา
เลือกใช� ต�องสนองต,อเจตนารมณ;ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว,าด�วยระบบหลักเกณฑ; และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ อาจเป5นระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาข้ึน หรือเป5นระบบท่ีเป5น ท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพได� ต้ั งแต,ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน เช,น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป5นระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษา 
พัฒนาข้ึนเอง ท้ังนี้  โดยผ,านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายใน
ระดับอุดมศึกษาพิจารณาให�ความเห็นชอบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต�องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต,อ
ต�นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปPดเผยต,อสาธารณะ เพ่ือให�เป5นไปตามมาตรา ๔๘ แห,งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข�อ ๖ แห,ง 
กฎกระทรวง ว,าด�วยระบบ หลักเกณฑ; และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ป5การศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
เพ่ือให�การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน; จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด�วย ๔ ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บข�อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต,ต�นป_การศึกษา โดยนําผลการประเมินป_
ก,อนหน�านี้มาใช�เป5นข�อมูลในการวางแผนโดยต�องเก็บข�อมูลต้ังแต,เดือนมิถุนายน กรณีใช�ระบบเปPด-ปPดภาค
การศึกษาแบบเดิมหรือต้ังแต,เดือนสิงหาคม กรณีใช�ระบบเปPด-ปPดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดําเนินงานและเก็บข�อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต,ต�นป_การศึกษา คือ เดือนท่ี ๑ – 
เดือนท่ี ๑๒ ของป_การศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ป_ถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคมป_ถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว,างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของป_การศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรม การ
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข�อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังข�อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป_และเสนอต้ังงบประมาณป_ถัดป_ หรือจัดทําโครงการพัฒนาและ
เสนอใช�งบประมาณกลางป_หรืองบประมาณพิเศษก็ได� 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว�ดังนี้ 
๑. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป_การศึกษาใหม, 



๒๘ 

 

๒. สถาบันเก็บข�อมูลระยะ ๑๒ เดือนตามตัวบ,งชี้ ท่ี ได�ประกาศใช�บนระบบCHE QA 
Online และให�มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป5นประจําทุกป_ท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน 

๓. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ,านระบบ CHE QA Online 

๔. คณะหรือหน,วยงานเทียบเท,านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ 

๕. คณะหรือหน,วยงานเทียบเท,าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
การประเมินหลักสูตรท่ีได�ประเมินไปแล�ว 

๖. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 

๗. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร คณะวิชา พร�อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในป_
การศึกษาถัดไป 

๘. ผู�บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีสถาบันแต,งต้ัง (รวมท้ังข�อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจําป_ และแผนกลยุทธ; 

๙. ส,งรายงานประจําป_ท่ีเป5นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ,านระบ CHE QA Online  
ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้นป_การศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต�องมีการประเมินตนเองตามตัวบ,งชี้และเกณฑ;การประกันคุณภาพภายในทุกป_
การศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป5นผู�แต,งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน และส,งผลการประเมินให�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ,านระบบ
ฐานข�อมูลด�านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ๑ ชุดอาจประเมินได�มากกว,าหนึ่งหลักสูตรหากเป5นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช,น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีท่ีต�องการเผยแพร,หลักสูตรท่ี มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค;ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรกําหนดไว� ดังนี้ 

- ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนอย,างน�อย ๓ คน โดยเกินกว,าก่ึงหนึ่งเป5นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
และอย,างน�อยหนึ่งคนต�องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป5นผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ท้ังนี้ คณะกรรมการทุกคนต�องเป5นผู�ท่ีข้ึนทะเบียนผู�ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต,ละระดับการศึกษา

เป5นดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหน,งทางวิชาการ

ระดับผู�ช,วยศาสตราจารย;ข้ึนไป 



๒๙ 

 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน,งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย;ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน,งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย;ข้ึนไป 

ในกรณีท่ีประสงค;นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช�ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค;ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กําหนดไว� ดังนี้ 

- ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย,างน�อย ๕ คน ท้ังนี้ ข้ึนอยู,กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป5นผู�ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป5นผู�ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ,านการฝdกอบรมหลักสูตรผู�ประเมินของ 

สกอ. อย,างน�อยร�อยละ ๕๐ ส,วนผู�ประเมินจากภายในสถาบันต�องต�องผ,านการฝdกอบรมหลักสูตรผู�ประเมิน
ของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝdกอบรมให�โดยใช�หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป5นดังนี้ 
๑. ประธานกรรมการ 

- ผู�ท่ีเป5นหรือเคยเป5นผู�บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท,าข้ึนไป และมีประสบการณ;เป5น
ผู�ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท,า หรือ 

- ผู�ท่ีมีตําแหน,งทางวิชาการระดับผู�ช,วยศาสตราจารย;ข้ึนไป และมีประสบการณ;เป5น     
ผู�ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท,าข้ึนไป หรือ 

- ผู�ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล�วว,ามีความเหมาะสม 
๒. กรรมการ 

- กรณีเป5นอาจารย; ต�องทําหน�าท่ีเป5นอาจารย;ประจํามาแล�วไม,น�อยกว,า ๒ ป_ 
- กรณีเป5นฝ{ายสนับสนุน ต�องทําหน�าท่ีในระดับผู�อํานวยการหน,วยงานข้ึนไปมาแล�ว     

ไม,น�อยกว,า ๒ ป_   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก�าวหน�าของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย,างน�อยหนึ่งครั้งในทุกสามป_ และแจ�งผลให�สถานศึกษา
ทราบ รวมท้ังเปPดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต,อสาธารณชน เพ่ือให�เป5นไปตามข�อ ๓๖ แห,ง
กฎกระทรวงว,าด�วยระบบหลักเกณฑ; และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑. การแต,งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ ของแต,ละวิทยาลัย  
      ๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
   - จํานวนอย,างน�อย ๓ คน โดยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน เป5นบุคคลภายนอก
วิทยาลัย และอย,างน�อยหนึ่งคนต�องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 
   - คณะกรรมการทุกคนต�องเป5นผู�ท่ีข้ึนทะเบียนผู�ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ของ สกอ. หรือผ,านการฝdกอบรมหลักสูตรผู�ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีสถาบันพระบรม



๓๐ 

 

ราชชนก/วิทยาลัย จัดฝdกอบรมให� โดยใช�หลักสูตรของ สกอ. และได�รับการข้ึนทะเบียนผู�ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย  หรือเป5นผู�ทรงคุณวุฒิ 
   - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ๑ ชุด อาจประเมินได�
มากกว,าหนึ่งหลักสูตร หากเป5นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน  
       ๑.๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 
   - จํานวนอย,างน�อย ๓-๕ คน 
   - ประธานและกรรมการทุกคน เป5นผู�ท่ีข้ึนทะเบียนหรือผ,านการฝdกอบรมหลักสูตร 
ผู�ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของ สกอ. หรือผ,านการฝdกอบรมหลักสูตรผู�ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับสถาบัน ท่ีสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย จัดฝdกอบรมให� โดยใช�หลักสูตรของ สกอ. และได�รับการข้ึน
ทะเบียนผู�ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย  หรือเป5นผู�ทรงคุณวุฒิ 

ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือดํารงตําแหน,งทางวิชาการ
ระดับผู�ช,วยศาสตราจารย;ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน,งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย;ข้ึนไป 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  
๑. ประธานกรรมการ 

- ผู�ท่ีเป5น หรือเคยเป5นผู�บริหารวิทยาลัย ผู�บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท,าข้ึนไป และ
มีประสบการณ;เป5นผู�ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับวิทยาลัย คณะหรือเทียบเท,า หรือ 

- ผู�ท่ีมีตําแหน,งทางวิชาการระดับผู�ช,วยศาสตราจารย;ข้ึนไป และมีประสบการณ;เป5น   ผู�
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท,าข้ึนไป หรือ 

- ผู�ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล�วว,ามีความเหมาะสม 
๒. กรรมการ 

- กรณีเป5นอาจารย; ต�องทําหน�าท่ีเป5นอาจารย;ประจํามาแล�วไม,น�อยกว,า ๒ ป_ 
- กรณีเป5นฝ{ายสนับสนุน ต�องทําหน�าท่ีในระดับผู�อํานวยการ หรือหัวหน�าหน,วยงานข้ึนไป 

ไม,น�อยกว,า ๒ ป_  
 ๒. การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      ๒.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
            ๑) วิทยาลัยจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ,านระบบ CHE QA 
Online โดยทําการประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และคณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร พร�อมท้ังยืนยันผลการประเมินหลักสูตร ท่ีได�ประเมินไปแล�ว 
      ๒.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
   ๑)  วิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร มาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน 
   ๒) วิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และคณะกรรมการฯ 
ดําเนินการประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน พร�อมท้ังยืนยันผลการประเมินระดับสถาบัน 



๓๑ 

 

  ๓. ผู�บริหารวิทยาลัยนําผลการประเมิน และข�อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป_ และแผนกลยุทธ; 
  ๔. ทุกวิทยาลัยดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังระดับหลักสูตร และระดับ
สถาบัน ให�แล�วเสร็จ พร�อมท้ังส,งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ,านระบบ CHE QA Online 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากส้ินป5การศึกษา และจัดส,งรายงานอีกหนึ่งฉบับ มายังกลุ,มพัฒนาการศึกษา สถาบัน
พระบรมราชชนก  

จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม, (๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ีได�กําหนดให�มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน เนื่องด�วยวิทยาลัยซ่ึงไม,ได�มีการจัดการศึกษาในระดับคณะวิชา ดังนั้นจึงมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ๒ ระดับ ได�แก, ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน (วิทยาลัย) โดยมีโครงสร�างตัวบ,งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ 

ตัวบ0งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน (วิทยาลัย) 

องค;ประกอบ ตัวบ,งชี้ องค;ประกอบ ตัวบ,งชี้ 
๑. การกํากับมาตรฐาน ๑ . ๑  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

หลักสูตรตามเกณฑ;มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนด โดย สกอ. 
(ปริญญาตรี เกณฑ; ๔ ข�อ) 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

๒. บัณฑิต   ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห,งชาติ 

๑.๒ อาจารย;ประจําสถาบันท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๒.๒ การได�งานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผู�สําเร็จ
การศึกษา 

๑.๓ อาจารย;ประจําสถาบันท่ี
ดํารงตําแหน,งทางวิชาการ   
(ขอไม0ประเมิน) 

๓. นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา  
๓.๒ การส,งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

๑.๔ การบริการนัก ศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

๔. อาจารย; ๔.๑ การบริหารและพัฒนา
อาจารย; 

๒. การวิจัย ๒.๑ ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค; 



๓๒ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ0งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน (วิทยาลัย) 

องค;ประกอบ ตัวบ,งชี้ องค;ประกอบ ตัวบ,งชี้ 
 ๔.๒ คุณภาพอาจารย;  ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสร�างสรรค; 
๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย; ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย;ประจําและนักวิจัย 
๕. หลักสูตร การเรียน
ก า ร ส อ น  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผู�เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการ 
แก,สังคม 

๕.๒ การวางระบบผู�สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน 

๔. การการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๓ การประเมินผู�เรียน ๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของสถาบัน
เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ;
ตามพันธกิจ กลุ,มสถาบัน และ
เอกลักษณ;ของสถาบัน 

๕ . ๔  ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  ร ะ ดั บ อุดม ศึกษา
แห,งชาติ 

๕.๒ ผลการบริหารงาน 
ของคณะ (ขอไม0ประเมิน) 

๖. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู� 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ๕.๓ ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

รวม ๑๔ ตัวบ0งช้ี รวม ๑๑ ตัวบ0งช้ี 



๓๓ 

 

บทท่ี ๓ 
นิยามศัพท(           

การจัดการความรู, (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค;ความรู� ท่ีมีอยู,
ในองค;กรซ่ึงกระจัดกระจายอยู,ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให�เป5นระบบ เพ่ือให�ทุกคนในองค;กรสามารถ
เขาถึงความรู� และพัฒนาตนเองให�เป5นผู�รู� รวมท้ังปฏิบัติงานได�อย,างมีประสิทธิภาพ อันจะส,งผลให�องค;กรมี
ความสามารถในเชิงแข,งขันสูงสุด โดยท่ีความรู�มี ๒ ประเภท คือ 

๑. ความรู,ท่ีฝTงอยู0ในคน (Tacit Knowledge) เป5น ความรู�ท่ีได�จากประสบการณ; พรสวรรค;หรือ
สัญชาติญาณของแต,ละบุคคลในการทําความเข�าใจในสิ่งต,าง ๆ เป5นความรู� ท่ีไม,สามารถถ,ายทอดออกมาเป5น
คําพูดหรือลายลักษณ;อักษรได�โดยง,าย เช,น ทักษะในการทํางาน งานฝ_มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห; บางครั้ง  
จึงเรียกว,าเป5นความรู�แบบนามธรรม 

๒. ความรู,ท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เป5น ความรู�ท่ีสามารถรวบรวม ถ,ายทอดได� โดยผ,านวิธี 
ต,างๆ เช,น การบันทึกเป5นลายลักษณ;อักษร ทฤษฎี คู,มือต,าง ๆ และบางครั้งเรียกว,าเป5นความรู�แบบรูปธรรม 
 นพ.วิจารณ; พานิช ได�ให�ความหมาย ของคําว,า “การจัดการความรู�” คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ 
เป[าหมายอย,างน�อย ๔ ประการไปพร�อมๆ กัน ได�แก, บรรลุเป[าหมายของงาน บรรลุเป[าหมายการพัฒนาคน
บรรลุเป[าหมายการพัฒนาองค;กรไปเป5นองค;กรเรียนรู� และบรรลุความเป5นชุมชน เป5นหมู คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว,างกันในท่ีทํางาน 

การจัดการความรู,เป#นการดําเนินการอย0างน,อย ๖ ประการต0อความรู, ได,แก0 
(๑) การกําหนดความรู�หลักท่ีจําเป5นหรือสําคัญต,องานหรือกิจกรรมของกลุ,มหรือองค;กร 
(๒) การเสาะหาความรู�ท่ีต�องการ 
(๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร�างความรู�บางส,วนให�เหมาะต,อการใช�งานของตน 
(๔) การประยุกต;ใช�ความรู�ในกิจการงานของตน 
(๕) การนําประสบการณ;จากการทํางาน และการประยุกต;ใช�ความรู� มาแลกเปลี่ยนเรียนรู� และสกัด 

“ขุมความรู�” ออกมาบันทึกไว� 
(๖) การจดบันทึก “ขุมความรู� ” และ “แก,นความรู� ” สําหรับไว�ใช�งาน และปรับปรุงเป5นชุดความรู�   

ท่ีครบถ�วน ลุ,มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต,อการใช�งานมากยิ่งข้ึน 
โดยท่ีการดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป5นเนื้อเดียวกัน ความรู�ท่ีเก่ียวข�องเป5นท้ังความรู� ท่ีชัด

แจ�งอยู,ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย,างอ่ืนท่ีเข�าใจได�ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู� ฝ4งลึกอยู,  
ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู, ในคน ท้ังท่ีอยู, ในใจ (ความเชื่อ ค,านิยม) อยู, ในสมอง (เหตุผล) และอยู, 
ในมือ และส,วนอ่ืนๆ ของร,างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู� เป5นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํา
รวมกันไม,ใช�กิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 

 
การตีพิมพ(ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ;ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ;ในลักษณะ

ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ;ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และต�องเป5นผลงานท่ีผ,านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเป5น
กรรมการพิจารณาด�วย 



๓๔ 

 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค;กรท่ีสามารถทําได�ดีกว,า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช�ในการ
ปรับปรุงองค;กรของตนเพ่ือมุ,งความเป5นเลิศทางธุรกิจ 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ; และการวิเคราะห; เพ่ือสนับสนุนเป[าประสงค;ท่ีสําคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป5นมากกว,าความสอดคล�องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแต,ละองค;ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป5นหนึ่งเดียวอย,างสมบูรณ; 
 การเผยแพร0งานสร,างสรรค(ในระดับความร0วมมือระหว0างประเทศ หมายถึง โครงการร,วมมือ
ระหว,างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 การเผยแพร0งานสร,างสรรค(ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร,ท่ีเปPดกว�างสําหรับทุกประเทศ 
(อย,างน�อย ๕ ประเทศท่ีไม,ได�อยู,ในกลุ,มอาเซียน) 
 การเผยแพร0งานสร,างสรรค(ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร,เฉพาะในกลุ,มอาเซียน 
๑๐ ประเทศ (อย,างน�อย ๕ ประเทศนับรวมประเทศไทยด�วย) และการให�คะแนนตามแหล,งเผยแพร, ไม,
จําเป5นต�องไปแสดงในต,างประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห,งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of South East 
Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได�แก, บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม,า ฟPลิปปPนส; สิงคโปร; 
ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร0ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ; (Full paper) ได�รับการตีพิมพ;ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด�วย 
ศาสตราจารย; หรือผู�ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป5นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ�าภาพ อย,างน�อยร�อยละ  ๒๕ โดยต�องมีผู�ประเมินบทความท่ีเป5นผู�เชี่ยวชาญในสาขานั้นด�วย 
และมีบทความท่ีมาจากหน,วยงานภายนอกสถาบันอย,างน�อย ๓ หน,วยงาน และรวมกันแล�วไม,น�อยกว,า      
ร�อยละ ๒๕ 
 การเผยแพร0ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ; (Full paper) ได�รับการตีพิมพ;ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด�วย
ศาสตราจารย; หรือผู�ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป5นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต,างประเทศอย,างน�อยร�อยละ ๒๕ และมีผู�ประเมินบทความท่ีเป5นผู�เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความ
ท่ีมาจากต,างประเทศ อย,างน�อย ๓ ประเทศ และรวมกันแล�วไม,น�อยกว,าร�อยละ ๒๕ 

** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอให�กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต�องเป5นฉบับสมบูรณ; (Full Paper) และได�รับการตีพิมพ; ซ่ึง
สามารถอยู,ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ได� 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค�นหาคําตอบของป4ญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู�ใหม, ตลอดจนถึงการประดิษฐ;คิดค�นท่ีผ,านกระบวนการศึกษา ค�นคว�าว,าหรือทดลอง วิเคราะห;
และตีความข�อมูลตลอดจนสรุปผลอย,างเป5นระบบ 



๓๕ 

 

 งานสร,างสรรค( หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ;ทางศิลปะประเภทต,างๆ ท่ีมีความเป5น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค�นคว�าอย,างเป5นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร�างสรรค;เดิมเพ่ือเป5นต�นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร;อัน
ก,อให�เกิดคุณค,าทางสุนทรีย;และคุณประโยชน;ท่ีเป5นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ,มศิลปะของอาเซียน 
งานสร�างสรรค;ทางศิลปะ ได�แก, (๑) ทัศน;ศิลป� (Visual Art) ประกอบด�วย ผลงานด�านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ; ภาพถ,าย ภาพยนตร; สื่อประสม สถาป4ตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (๒) 
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด�วย ดุริยางค;ศิลป� นาฏศิลป� รวมท้ังการแสดงรูปแบบต,างๆ 
และ (๓) วรรณศิลป� (Literature) ซ่ึงประกอบด�วยบทประพันธ;และกวีนิพนธ;รูปแบบต,างๆ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําให�สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู,
ความเป5นเลิศตามเป[าหมาย เป5นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู�และประสบการณ; บันทึกเป5นเอกสาร 
เผยแพร,ให�หน,วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช�ประโยชน;ได� 
 ประสบการณ(ด,านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ;ด�านการทาวิจัยเป5นผลสําเร็จมาแล�วโดยมี
หลักฐานเป5นผลงานท่ีนาเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร,วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ;ในวารสารหรือสิ่งพิมพ;ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร,วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป5นผลงานท่ีเป5นรูปเล,มซ่ึงนาเสนอแหล,งทุนวิจัยหรือนาเสนอ
ผู�ว,าจ�างในการทําวิจัยนั้นๆ และเป5นผลงานท่ีแหล,งทุนวิจัยหรือผู�ว,าจ�างวิจัยได�ตรวจรับงานเรียบร�อยแล�ว ซ่ึง
เป5นผลงานวิจัยท่ีไม,ใช,ส,วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย;ประจําหลักสูตร โดยให�รายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารย;ประจาหลักสูตรทุกคนไว�ในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ;ให�
รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ�างอิงทางวิชาการ กล,าวคือ ระบุชื่อ
เจ�าของผลงาน ชื่อผลงาน ป_ท่ีพิมพ;และแหล,งตีพิมพ;เผยแพร,ผลงาน 
  ผลงานท่ีได,รับการตีพิมพ(ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีได�รับการตีพิมพ;ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู,ใน ฐานข�อมูล Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 ผลงานท่ีได,รับการตีพิมพ(ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ท่ีได�รับการตีพิมพ;ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข�อมูลสากล ได�แก,ฐานข�อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข�อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือฐานข�อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ( หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช�เวลา ๕ ป_ เป5นแผนท่ีกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ;ประกอบไปด�วยวิสัยทัศน; พันธกิจ เป[าประสงค; วัตถุประสงค; ผลการ
วิเคราะห;จุดแข็ง จุดอ,อนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ;ต,าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน
ซ่ึงต�อง มีการกําหนดตัวบ,งชี้ความสําเร็จของแต,ละกลยุทธ;และค,าเป[าหมายของตัวบ,งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามกลยุทธ;โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ;มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป_ 
  



๓๖ 

 

 แผนกลยุทธ(ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช�ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ;ของสถาบันให�สามารถดําเนินการได� แผนกลยุทธ;ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ;ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต�องการทรัพยากรท่ีต�องจัดหาสําหรับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ;แต,ละกลยุทธ;และประเมินมูลค,าของทรัพยากรออกมาเป5นเงินทุนท่ีต�องการใช� ซ่ึงจะเป5นความ
ต�องการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใช�ในการดําเนินการให�กลยุทธ;นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
กําหนดให�เห็นอย,างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต�องการใช�วาสามารถจัดหาได�จากแหล,งเงินทุนใด เช,น รายได�
ค,าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ,นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน,วยงาน เงิน
บริจาคจากหน,วยงานภายนอกหรือศิษย;เก,า หรือสถาบันจะต�องมีการระดมทุนด�วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช,น 
การแปลงทรัพย;สินทางป4ญญาเป5นมูลค,า รวมท้ังมีการวิเคราะห;ต�นทุนของการดําเนินงานด�วย เช,น ต�นทุนต,อ
หน,วยในการผลิตบัณฑิตในแต,ละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ;ทางการเงินจะเท,ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ;ของสถาบัน 
 แผนปฏิบัติการประจําป5 หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป_ เป5นแผน
ท่ีถ,ายทอดแผนกลยุทธ;ลงสู,ภาคปฏิบัติ เพ่ือให�เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ; ประกอบด�วย โครงการหรือ
กิจกรรมต,าง ๆ ท่ีจะต�องดําเนินการในป_นั้นๆ เพ่ือให�บรรลุเป[าหมายตามแผนกลยุทธ; ตัวบ,งชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค,าเป[าหมายของตัวบ,งชี้เหล,านั้น รวมท้ังมีการระบุผู�รับผิดชอบหลักหรือหัวหน�าโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต�องใช�ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช�องค;

ความรู�หลายสาขาวิชา หลายศาสตร;หรือหลายอนุศาสตร; มาผสมผสานใช�ในการวิเคราะห; วิจัยและสังเคราะห;
ข้ึนเป5นองค;ความรู�ใหม, และพัฒนาเป5นศาสตร;ใหม,ข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรู�หลายศาสตร;หรือ
หลายอนุศาสตร;เขามาใช�ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน;ในการวิเคราะห; วิจัย จนกระท่ังผู�เรียนสามารถ
พัฒนาความรู� องค;ความรู�เป5นศาสตร;ใหม,ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร;ใหม,ข้ึน 

ตัวอย,างหลักสูตรท่ีเป5นพหุวิทยาการ เช,น วิศวกรรมชีวการแพทย; (วิศวกรรมศาสตร;+แพทยศาสตร;)
ภูมิศาสตร;สารสนเทศ (ภูมิศาสตร;+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร;+วิทยาศาสตร;-เคมี) 

ตัวอย,างหลักสูตรท่ีไม,ใช�พหุวิทยาการ เช,น คอมพิวเตอร;ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ท่ีมา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ;มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี๗/

๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙) 
 พิชญพิจารณ( (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู� ความสามารถ 
และประสบการณ; ซ่ึงสามารถให�ข�อสังเกตและข�อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก,สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย,างมีคุณภาพและสอดคล�องตามเกณฑ;มาตรฐานท่ีกําหนด โดยมี
วัตถุประสงค;เพ่ือให�ข�อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก,สถาบันอุดมศึกษา 

 

 



๓๗ 

 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย,างชัดเจนว,าต�องทําอะไรบ�างเพ่ือให�ได�ผล

ออกมาตามท่ีต�องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต�องปรากฏให�ทราบโดยท่ัวกันไม,ว,าจะอยู,ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค;ประกอบของระบบ ประกอบด�วย ป4จจัยนําเข�า กระบวนการ 
ผลผลิต และข�อมูลป[อนกลับซ่ึงมีความสัมพันธ;เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให�ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู,ได� โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค;การหน,วยงาน หรือกลุ,มบุคคลเป5นผู�ดําเนินงาน 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ(กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน,งทางวิชาการท่ีสัมพันธ;กับศาสตร; 
ท่ีเปPดสอน มิใช,สัมพันธ;กับรายวิชาท่ีเปPดสอนในหลักสูตร เช,น เป5นศาสตร;ในกลุ,มสาขาวิชา (Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED ๒๐๑๓ (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง ๑๒/๒๕๕๔ เม่ือ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หนังสือเวียนท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๕๐๖ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔)  

หน0วยงานหรือองค(การระดับชาติ หมายถึง หน,วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท,าข้ึนไป 
(เช,น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค;การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย; 
หรือองค;การกลางระดับชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน (เช,น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค,า สภาวิชาชีพ)  

หลักธรรมาภิบาล๑ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต,างๆ ให�
เป5นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช�ได�ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ธรรมท่ีใช�ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย,างกว�างขว�าง กล,าวคือ หาได�มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท,านั้น แต,รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต�อง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญ�ูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร,งใสตรวจสอบได� การปราศจากการแทรกแซงจากองค;การภายนอก 
เป5นต�น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับ
ใช�ในภาครัฐมี ๑๐ องค;ประกอบ ดังนี้ ๒ 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค;และเป[าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส,วนราชการ
หรือหน,วยงานท่ีมีภารกิจคล�ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให�เกิดประโยชน;
สุขต,อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต�องมีทิศทางยุทธศาสตร; และเป[าประสงค;ท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป5นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย,างต,อเนื่อง
และเป5นระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช�เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให�องค;การสามารถ
ใช�ทรัพยากรท้ังด�านต�นทุน แรงงานและระยะเวลาให�เกิดประโยชน;สูงสุดต,อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนและผู�มีส,วนได�ส,วนเสียทุกกลุ,ม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให�บริการท่ีสามารถดําเนินการได�ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสร�างความเชื่อม่ัน ความไว�วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต�องการ
ของประชาชนผู�รับบริการ และผู�มีส,วนได�ส,วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต,าง 



๓๘ 

 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าท่ีและ
ผลงานต,อเป[าหมายท่ีกําหนดไว� โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู,ในระดับท่ีสนองต,อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต,อป4ญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปร,งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปPดเผยอย,างตรงไปตรงมา ชี้แจงได�เม่ือมีข�อ
สงสัยและสามารถเข�าถึงข�อมูลข,าวสารอันไม,ต�องห�ามตามกฎหมายได�อย,างเสรี โดยประชาชนสามารถรู�ทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต,างๆ และสามารถตรวจสอบได� 

๖) หลักการมีส,วนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผู�มีส,วนได�ส,วน
เสียทุกกลุ,มมีโอกาสได�เข�าร,วมในการรับรู� เรียนรู� ทําความเข�าใจ ร,วมแสดงทัศนะ ร,วมเสนอป4ญหาหรือ 
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข�อง ร,วมคิดแนวทาง ร,วมการแก�ไขป4ญหา ร,วมในกระบวนการตัดสินใจ และร,วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ�นส,วนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ,ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส,วนราชการส,วนกลางให�แก,หน,วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส,วนท�องถ่ิน) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให�แก,บุคลากร โดยมุ,งเน�นการสร�างความพึงพอใจในการให�บริการต,อผู�รับบริการและผู�มี
ส,วนได�ส,วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส,วนราชการ 

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช�อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับในการบริหาร 
ราชการด�วยความเป5นธรรม ไม,เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู�มีส,วนได�ส,วนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได�รับการปฏิบัติและได�รับบริการอย,างเท,าเทียมกันโดยไม,มี
การแบ,งแยกด�าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝdกอบรม และอ่ืนๆ 

๑๐) หลักมุ,งเน�นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข�อตกลงท่ัวไปภายในกลุ,มผู�มีส,วนได�
ส,วนเสียท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงเป5นข�อตกลงท่ีเกิดจากการใช�กระบวนการเพ่ือหาข�อคิดเห็นจากกลุ,มบุคคลท่ีได�รับ
ประโยชน;และเสียประโยชน; โดยเฉพาะกลุ,มท่ีได�รับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงต�องไม,มีข�อคัดคานท่ียุติไม,ได�ใน
ประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม,จําเป5นต�องหมายความว,าเป5นความเห็นพ�องโดยเอกฉันท; 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑ ดูเพ่ิมเติม “คู,มือนโยบายการกํากับดูแลองค;การท่ีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) 
๒ ดูเพ่ิมเติม “คู,มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค;การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.) 



๓๙ 

 

อาจารย(  หมาย ถึง  คณาจารย;  ซ่ึ งจะ มี ตํ าแหน, งทางวิ ชาการ  ท่ีประกอบด� วย  อาจารย;   
ผู�ช,วยศาสตราจารย; รองศาสตราจารย; และศาสตราจารย; 

อาจารย(ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน�าท่ีหลักทางด�านการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปPดสอน (มิใช,เต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ;มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๔๘) 

สําหรับอาจารย;ท่ีสถาบันจ�างเข�ามาเป5นอาจารย;ประจําด�วยเงินรายได�หน,วยงาน จะต�องมีสัญญาจ�างท่ี
มีการระบุระยะเวลาการจ�างอย,างชัดเจนและไม,น�อยกว,า ๙ เดือน ในสัญญาจ�างจะต�องระบุหน�าท่ี ภาระงานให�
ชัดเจนไม,น�อยกว,าหน�าท่ีของอาจารย;ประจําตามท่ีกําหนด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ;มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ การนับจํานวนอาจารย;ประจําและ
นักวิจัย ให�นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย;ท่ีบรรจุให�มีในป_ท่ีประเมิน ดังนี้ 

๙-๑๒ เดือน   คิดเป5น ๑ คน 
๖ เดือนข้ึนไปแต,ไม,ถึง ๙ เดือน คิดเป5น ๐.๕ คน 

 น�อยกว,า ๖ เดือน  ไม,สามารถนํามานับได� 
อาจารย(ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย;ประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหน�าท่ีในการบริหารหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ;กับสาขาวิชาท่ีเปPดสอนไม,น�อยกว,า  
๕ คน และทุกคนเป5นอาจารย;ประจําเกินกว,า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม,ได� ยกเว�นอาจารย;ประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได� หรือเป5นอาจารย;ประจําหลักสูตรในหลักสูตร        
พหุวิทยาการได�อีก ๑ หลักสูตร โดยต�องเป5นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ;กับหลักสูตรท่ีได�ประจําอยู,แล�ว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๔๙วันท่ี ๒ กุมภาพันธ; ๒๕๔๙) ท้ังนี้ กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมให�เป5นอาจารย;ประจําหลักสูตรได�มากท่ีสุดเพียง ๒ หลักสูตรเท,านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย;ประจําหลักสูตร ขอให�นําเสนอโดยดําเนินเช,นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อย โดยนําเสนอต,อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให�ความเห็นชอบ และเสนอให�
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ตามแบบฟอร;ม สมอ.๐๘ ภายใน ๓๐ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี ๔ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให�บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค และเป"นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว*าสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังต*อไปนี้ 

๑. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป"นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว*า
หลักสูตรได�ดําเนินการเป"นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องโดยให�พิจารณาองค ประกอบท่ีสําคัญ ได�แก* การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย  
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� เพ่ือให�สามารถผลิตบัณฑิตให�มี
คุณภาพ 

๒. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให�เชื่อมโยงกับตัวบ*งชี้การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือประโยชน ในการเผยแพร*หลักสูตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ได�กําหนดแนวทางการเผยแพร*หลักสูตรไว�ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. ตัวบ*งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป"นข�อมูลพ้ืนฐานในส*วนท่ีเก่ียวข�อง
ตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ*งชี้เชิงปริมาณในส*วนท่ีเก่ียวข�องกับคุณวุฒิ ตําแหน*ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย  สําหรับตัวบ*งชี้เชิงคุณภาพที่เน�นกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ  (peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเป"นแนวทางให�แก*ผู�
ประเมินเพ่ือให�สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได� และได�กําหนดแนวทางในการให�คะแนนใน
แต*ละระดับสําหรับผู�ประเมินและผู�รับการประเมินได�ใช�ในการพิจารณา 

๔. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการดําเนินงานได�ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ ทุก
ระบบต�อง ได� รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให�ความเห็นชอบและให�มีการจัดส*งผลการประเมินพร�อมข�อมูลพ้ืนฐานให�กับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร*ต*อสาธารณะ ตัวอย*างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีเทียบเคียงได� เช*น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพท่ีได�รับการรับรองจากองค การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช*น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด�าน
บริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางด�านวิศวกรรมศาสตร ) และหลักสูตรท่ีได�รับการตรวจประเมินเป"น
ประจําและผ*านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 



 

 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ"งช้ี 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข.อง 

๑. การกํากับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี เกณฑ  ๔ ข�อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ  ๑๒ ข�อ 

๒. บัณฑิต ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห*งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ (โดยผู�ใช�บัณฑิต/    
ผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย) 

  ๒.๒ การได�งานทําหรือผลงานวิจัย
ของผู�สําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ หรือ
เผยแพร* 

๓. นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
    - การเตรียมความพร�อมก*อนเขาศึกษา 
  ๓.๒ การส*งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให�คําปรึกษาวิชาการ  
และแนะแนวแก*นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

    - การควบคุมดูแลการให�คําปรึกษาวิทยานิพนธ   
และการค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

    - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร�าง
ทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู*ของนักศึกษา 
    - อัตราการสําเร็จการศึกษา 
    - ความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของ

นักศึกษา 
๔. อาจารย  ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย  - การรับและแต*งต้ังอาจารย ประจําหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย  
    - การส*งเสริมและพัฒนาอาจารย  
  ๔.๒ คุณภาพอาจารย  - ร�อยละอาจารย ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    - ร�อยละอาจารย ท่ีมีตําแหน*งทางวิชาการ  (วิทยาลัย

สังกัด สบช. ขอไม"ประเมิน) 
    - ผลงานทางวิชาการของอาจารย  
    - จํานวนบทความของอาจารย ประจําหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได�รับการอ�างอิงในฐานข�อมูล TCI และ Scopus
ต*อจํานวนอาจารย ประจําหลักสูตร 

  ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย  - อัตราการคงอยู*ของอาจารย  
    - ความพึงพอใจของอาจารย  



 

 

องค ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ"งช้ี 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข.อง 

๕. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู�เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�า
ในศาสตร สาขานั้นๆ 

  ๕.๒ การวางระบบผู�สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การกําหนดผู�สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู� (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการ
สอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข�อวิทยานิพนธ และการค�นคว�าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ให�สอดคล�องกับสาขาวิชาและ
ความก�าวหน�าของศาสตร  
- การแต*งต้ังอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และการ
ค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
สอดคล�องหรือสัมพันธ กับหัวข�อวิทยานิพนธ  
- การช*วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ 
และการค�นคว�าอิสระ และการตีพิมพ ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  ๕.๓ การประเมินผู�เรียน - การประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
    - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 
    ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
    - การประเมินวิทยานิพนธ และการค�นคว�าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๕.๔  ผลการดําเนินงานหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ 

๖. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู� 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดย
มีส*วนร*วมของอาจารย ประจําหลักสูตร เพ่ือให�มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู� 

    - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต*อการจัดการเรียนการสอน 

    - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ



 

 

องค ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ"งช้ี 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข.อง 

ของนักศึกษาและอาจารย ต*อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
องค ประกอบท่ี ๑   การกํากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน�าท่ีหลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห*งชาติ โดยคํานึงถึงความเป"นอิสระและความเป"นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได�จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ มาตรฐานต*างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือส*งเสริมให�สถาบันอุดมศึกษาได�
พัฒนาด�านวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให�มีความทัดเทียมกัน และได�ประกาศใช�เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับต*างๆ มาอย*าง
ต*อเนื่อง ซ่ึงป[จจุบันได�มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับต*างๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เพ่ือประโยชน ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป"นส*วนหนึ่งของเกณฑ การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป]ดดําเนินการหลักสูตรให�มีหรือหลักสูตรปรับปรุงต�องใช�เกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ เป"นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให�เป"นไปตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล*าว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให�
เป"นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร ท่ีได�ประกาศใช�เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล*าว โดยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ ดังกล*าว ๔ ข�อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตาม
เกณฑ ดังกล*าว ๑๒ ข�อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 



 

 

ตัวบ"งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่สถาบันพระบรมราชชนกเพิ่มเติม 

เกณฑ การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
๑. จํานวนอาจารย ประจํา
หลักสูตร 

ไม*น�อยกว*า ๓ คน และเป"นอาจารย 
ประจําเกินกว*า ๑ หลักสูตรไม*ได� 
และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม*น�อยกว*า ๕ คน และเป"น
อาจารย ประจําเกินกว*า ๑ 
หลักสูตรไม*ได� และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ 
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม*น�อยกว*า ๕ คน และเป"น
อาจารย ประจําเกินกว*า ๑ 
หลักสูตรไม*ได� และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม*น�อยกว*า ๕ คน และเป"นอาจารย 
ประจําเกินกว*า ๑ หลักสูตรไม*ได� 
และประจําหลักสูตรตลอดระยะ 
เวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

๒. คุณสมบัติของอาจารย 
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท*า ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ กับสาขาวิชาที่เป]ดสอน 
อย*างน�อย ๒ คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโททางการ
พยาบาล ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ 
การสอนทางการพยาบาลครบทุก
สาขาหลักทางการพยาบาล  ได�แก*  
๑. การพยาบาลผู�ใหญ*/ผู�สูงอายุ 
๒. การพยาบาลเด็ก 
๓. การพยาบาลจิตเวชศาสตร  
๔. การพยาบาลอนามัยชุมชน 
๕. สูติศาสตร /การพยาบาลแม* 
และเด็ก  

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท*า หรือดํารงตําแหน*งทาง
วิชาการ ไม*ต่ํากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ กับ
สาขาวิชาที่เป]ดสอน อย*างน�อย  
๒ คน 

มีคุณสมบัติเป"นอาจารย ผู�รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  หรืออาจารย ผู�สอบ
วิทยานิพนธ  หรืออาจารย ผู�สอน 

๓. คุณสมบัติของอาจารย 
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

    คุณวุฒิไม*ต่ํากว*าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท*า หรือดํารงตําแหน*งรอง
ศาสตราจารย ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ กัน
จํานวนอย*างน�อย ๓ คน 

๔. คุณสมบัติของอาจารย ผู�สอน    ๑. อาจารย ประจําหรือผู�ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ



 

 

เกณฑ การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
ปริญญาโทหรือดํารงตําแหน*งทาง
วิชาการไม*ต่ํากว*าผู�ช*วยศาสตราจารย  
ในสาขาวิชา นั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ กัน และ 
๒. มีประสบการณ ด�านการสอน และ 
๓. มีประสบการณ ในการทําวิจัย 
ที่ไม*ใช*ส*วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 
หมายเหตุ  หลักสูตรปริญญาโท 
ตามบันทึกข�อความที่ ศธ ๐๕๐๖
(๔)/ว๘๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. 
๒๕๕๕ กําหนดว*า ให�อาจารย ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป"น
อาจารย ผู�สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได� แม�จะยังไม*มีผลงานวิจัย
หลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลา ๒ ป_ นับจากวันที่
เริ่มสอน จะต�องมีผลงานวิจัยจึงจะ
สามารถเป"นอาจารย ผู�สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป"นอาจารย ประจําหลักสูตร 
อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ
อาจารย ผู�สอบวิทยานิพนธ ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได� 



 

 

เกณฑ การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
๕. คุณสมบัติของอาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ หลักและ
อาจารย ที่ปรึกษา การค�นคว�า
อิสระ 

   ๑. เป"นอาจารย ประจําที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน*ง ทาง
วิชาการไม*ต่ํากว*ารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ กัน และมีประสบการณ ใน
การทําวิจัยที่ไม*ใช*ส*วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  
หมายเหตุ  การพิจารณากรณี
อาจารย เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี้ 
๑) หลักสูตรสามารถจ�างอาจารย  
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข�ามา
ทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา
ได�โดยใช�ระบบการจ�างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ�างที่ให�
ค*าตอบแทนเป"นรายเดือนและมี
การกําหนดภาระงานไว�อย*างชัดเจน 
อาจารย ดังกล*าวสามารถปฏิบัติ
หน�าที่เป"นอาจารย ประจําหลักสูตร 
อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลัก 
อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ร*วม 



 

 

เกณฑ การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
อาจารย ผู�สอบวิทยานิพนธ  และ
อาจารย ผู�สอนได� 

๒) “อาจารย เกษียณอายุงาน” 
สามารถปฏิบัติหน�าที่อาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ หลักได�ต*อไป 
จนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได�รับอนุมัติโครงร*าง
วิทยานิพนธ ก*อนการเกษียณอายุ 

๖. คุณสมบัติของอาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ร*วม  (ถ�ามี) 

   ๑. เป"นอาจารย ประจําหรือผู�ทรง 
คุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน*งทางวิชาการ
ไม*ต่ํากว*ารองศาสตราจารย  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ กัน และ 
๒. มีประสบการณ ในการทําวิจัยที่ 
ไม*ใช*ส*วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  
หมายเหตุ  แนวทางบริหารเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๗.๖ ผู�เชี่ยวชาญ
เฉพาะ  หมาย ถึง  บุคลากร ที่ มี
ความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่เป]ดสอนเป"นอย*างดี ซึ่งอาจเป"น



 

 

เกณฑ การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
บุคลากรที่ไม*อยู* ในสายวิชาการ 
หรือเป"นผู�ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยไม*ต�องพิจารณาด�าน
คุณวุฒิและตําแหน*งทางวิชาการ 
ผู� เ ชี่ ย ว ช าญ เ ฉ พา ะ  ที่ จ ะ เ ป" น
อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หลัก 
ต�องเป"นบุคลากรประจําในสถาบัน
เท*านั้น ส*วนผู�เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป"นอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ร*วม อาจเป"นบุคลากรประจําใน
สถาบันหรือผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความรู� ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ สูงในสาขาวิชา
นั้ น ๆ  เ ป" น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ
หน*วยงานหรือระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพด�านนั้นเทียบได�ไม*ต่ํา
กว*าระดับ ๙ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน
และหน*วยงานที่เกี่ยวข�องกําหนด 

๗. คุณสมบัติของอาจารย 
ผู�สอบวิทยานิพนธ    

   ๑. อาจารย ประจําและผู�ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท*าหรือ



 

 

เกณฑ การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
ดํารงตําแหน*งทางวิชาการไม*ต่ํา
กว*ารองศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ กันและ 
๒. มีประสบการณ ในการทําวิจัยที่
ไม*ใช*ส*วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา  

๘. การตีพิมพ เผยแพร*ผลงาน
ของผู�สําเร็จการศึกษา 

   (เฉพาะแผน ก เท*านั้น) 
ต�องเป"นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ วิชาการ ซึ่งอยู*ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  
หมายเหตุ  วิทยานิพนธ ซึ่งเกี่ยวข�อง
กับสิ่งประดิษฐ  การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ ทางวิชาการได�  โดย
พิจารณาจากป_ที่ได�รับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ไม*ใช*ป_ที่ขอจด 

๙. ภาระงานอาจารย ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และการค�นคว�า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
 

   วิทยานิพนธ   
อาจารย  ๑ คน ต*อ นักศึกษา ๕ คน  
การค.นคว.าอิสระ  
อาจารย  ๑ คน ต*อ นักศึกษา ๑๕ คน  



 

 

เกณฑ การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
  หากเป"นที่ปรึกษาทั้ง ๒ ประเภท
ให�เทียบสัดส*วนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ  ๑ คน เทียบเท*ากับ 
นักศึกษาที่ค�นคว�าอิสระ ๓ คน  

หมายเหตุ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข�อ ๑๐ กําหนดว*า อาจารย ประจํา 
๑ คนให�เป"นอาจารย ที่ปรึกษาได�ไม*
เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย ประจําที่มีศักยภาพพร�อมที่
จะดูแลนักศึกษาได�มากกว*า ๕ คน 
ให�อยู*ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น แต*ทั้งนี้ต�องไม*เกิน ๑๐ คน 
เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพ
สูงที่มีความพร�อมทางด�านทุนวิจัย
และเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู�ที่
ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ*
อย*างต*อเนื่อง ในการผลิตผลงาน 

๑๐. อาจารย ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และการค�นคว�า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย*างต*อเนื่องและ
สม่ําเสมอ  

   ควรมีอย*างน�อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ 
ป_ โดยนับรวมป_ที่ประเมิน  
หมายเหตุ เป"นเจตนารมณ ที่ประสงค 
ให�มีการพัฒนางานวิจัยอย*างสม่ําเสมอ  



 

 

เกณฑ การประเมิน ปวส. ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล) ตรี โท 
๑๑. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด 

ต�องไม*เกิน ๕ ป_ (จะต�องปรับปรุง
ให�เสร็จและอนุมัติ/ให�ความเห็นชอบ
โดยสถาบันพระบรมราชชนก   
และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อให�หลักสูตรใช�งาน
ในป_ที่ ๖) 
หมายเหตุ   ยกเว�นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย  
จะต�องปรับปรุงให�เสร็จและอนุมัติ/
ให�ความเห็นชอบโดยสถาบันพระ
บรมราชชนก และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อให�หลักสูตรใช�งานในป_ที่ ๔ 

ต�องไม*เกิน ๕ ป_ (จะต�องปรับปรุง
ให�เสร็จและอนุมัติ/ให�ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพื่อให�หลักสูตรใช�งาน 
ในป_ที่ ๖) 
 

ต�องไม*เกิน ๕ ป_ (จะต�องปรับปรุง
ให�เสร็จและอนุมัติ/ให�ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพื่อให�หลักสูตรใช�งาน
ในป_ที่ ๖) 
หมายเหตุ  สําหรับหลักสูตร ๕ ป_ 
ประกาศใช�ในป_ที่ ๗ หรือ
หลักสูตร ๖ ป_ ประกาศใช�ในป_ 
ที่ ๘  

ต�องไม*เกิน ๕ ป_ (จะต�องปรับปรุงให�
เสร็จและอนุมัติ/ให�ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให�หลักสูตรใช�งานในป_ที่ ๖) 
 

๑๒. การดําเนินงานให�เป"นไป
ตามตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห*งชาติ 

ตัวบ*งชี้ TQF ข�อ ๑ - ๕ ต�อง
ดําเนินการทุกตัว หรือเป"นไปตาม
หลักสูตรกําหนด 

 

ตัวบ*งชี้ TQF ข�อ ๑ - ๕  ต�อง
ดําเนินการทุกตัว 

 

ตัวบ*งชี้ TQF ข�อ ๑ - ๕  ต�อง
ดําเนินการทุกตัว 

 

ตัวบ*งชี้ TQF ข�อ ๑ - ๕ ต�อง
ดําเนินการทุกตัว 

 

รวม เกณฑ  ๔ ข.อ เกณฑ  ๔ ข.อ เกณฑ  ๔ ข.อ เกณฑ  ๑๒ ข.อ 

 



 

 

- เกณฑ การประเมินดังกล*าวเป"นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หากมีการประกาศใช�
เกณฑ มาตรฐานต*างๆ ที่เกี่ยวข�องใหม* เกณฑ การประเมินตามตัวบ*งชี้นี้ จะต�องเป"นไปตามเกณฑ มาตรฐานใหม*ฉบับที่ประกาศใช�ล*าสุด 

   - วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได�มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ มาตรฐาน เพื่อให� 
   เหมาะสม และเป"นไปตามเกณฑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแต*ละหลักสูตรกําหนด  

 
ผลการประเมินตัวบ"งชี้ที่ ๑.๑  กําหนดไว�เป"น “ผ*าน” และ “ไม*ผ*าน” หากไม*ผ*านเกณฑ ข�อใดข�อหนึ่ง ถือว*าหลักสูตรไม*ได�มาตรฐาน  (งดใช�เกณฑ ข�อ ๑๒ มาเป"นเงื่อนไข
ในการตัดสินว*าหลักสูตร “ผ*าน” หรือ “ไม*ผ*าน”)  และผลเป"น “ไม*ผ*าน” (คะแนนเป"น ศูนย )  
 
หลักฐานเอกสารที่ต.องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต"ละรายตัวบ"งชี้ 

๑.  เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
๒.  หนังสือนําที่ สกอ. แจ�งรับทราบหลักสูตร (ถ�ามี) 
๓. กรณีหลักสูตรยังไม*ได�แจ�งการรับทราบ ให�มีหนังสือนําส*ง สกอ. หรือหนังสือส*งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให�ความเห็นชอบ

หลักสูตร รวมทั้งหลักฐานการอนุมัติ หรือให�การเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลในกรณีของวิทยาลัยพยาบาล  



 

 

องค ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
 
 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให�ผู�เรียนมีความรู�ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต�อง
เป"นผู�มีความรู� มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู�และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต ใช�
ความรู �เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได�อย*างมีความสุขทั้งทางร*างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ของสถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป"นหน*วยงานในการกํากับและส*งเสริมการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได�จัดทํามาตรฐานต*างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการผลิตบัณฑิต เช*น เกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ เพ่ือมุ*งเน�นเปhาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการ
เรียนรู�ของนักศึกษา ซ่ึงเป"นการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได�รับคุณวุฒิแต*ละคุณวุฒิและสื่อสารให�สังคม ชุมชน
รวมท้ังหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องต*างๆ ได�เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมา เป"นไปตามท่ีกําหนดไว�ใน
ผลลัพธ การเรียนรู�ในแต*ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต*ละหลักสูตรจะสะท�อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ การเรียนรู� การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในป_การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได�จาก     
ตัวบ*งชี้ ดังต*อไปนี้ 
 ตัวบ*งชี้ท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ 
 ตัวบ*งชี้ท่ี ๒.๒ การได�งานทําหรือผลงานวิจัยของผู�สําเร็จการศึกษา 

- ร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
   ภายใน ๑ ป_ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได�รับการ 
  ตีพิมพ หรือเผยแพร* 
- ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได�รับ 
  การตีพิมพ หรือเผยแพร* 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิต/ผู.สําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห"งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี ผลลัพธ    
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได�มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว�ใน มคอ. ๒ 
ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู�อย*างน�อย ๕ ด�าน คือ ๑) ด�านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด�านความรู� ๓) ด�านทักษะทาง
ป[ญญา ๔) ด�านทักษะความสัมพันธ ระหว*างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด�านทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ*งชี้นี้จะเป"นการประเมินคุณภาพบัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษา ใน
มุมมองของผู�ใช�บัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษา  
 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินคุณภาพของผู�สําเร็จ
การศึกษาจะต�องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพอย*างน�อย ๓ ด�าน ได�แก* ๑) ด�านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค   ๒) ด�านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ ๓) ด�านสมรรถนะวิชาชีพ 
 
เกณฑ การประเมิน  
 ใช�ค*าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู�สําเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕) 
 
สูตรการคํานวณ    
 คะแนนท่ีได�  =  
 
 
ข.อมูลประกอบ   
 จํานวนบัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีรับการประเมินจากผู�ใช�บัณฑิต จะต�องไม*น�อยกว*าร�อยละ 
๒๐ ของจํานวนบัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
 

 

 

ผลรวมของค*าคะแนนท่ีได�จากการประเมินผู�สําเร็จการศึกษา 

จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�รับการประเมินท้ังหมด 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาตรี) ร.อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู.สําเร็จการศึกษาท่ีได.งานทําหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป? 

 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  ผลลัพธ  

 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรี/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีได�งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได�ประจําภายในระยะเวลา ๑ ป_ นับจาก
วันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในป_การศึกษานั้น การนับการมี
งานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร�างรายได�เข�ามาเป"นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได� การ
คํานวณร�อยละของผู�มีงานทําของผู�สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให�
คํานวณเฉพาะผู�ท่ีเปลี่ยนงานใหม*หลังสําเร็จการศึกษาเท*านั้น 

 
เกณฑ การประเมิน 

โดยการแปลงค*าร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทําหรือประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป_ เป"นคะแนนระหว*าง ๐ – ๕ กําหนดให�เป"นคะแนนเต็ม ๕ = ร�อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการคํานวณ   
๑. คํานวณค*าร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป_  
ตามสูตร 

 
 

 
 
 
การคํานวณค*าร�อยละนี้ไม*นําบัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต*อ เกณฑ ทหาร อุปสมบท และบัณฑิต/ผู�สําเร็จ
การศึกษาท่ีมีงานทําแล�วแต*ไม*ได�เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

๒. แปลงค*าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

 คะแนนท่ีได� =     
 

 

หมายเหตุ  :  จํานวนบัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจจะต�องไม*น�อยกว*าร�อยละ ๗๐ ของจํานวน 
                 บัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

      จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี/ผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป_ 

                         จํานวนบณัฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 
X ๑๐๐ 

ค*าร�อยละของบณัฑติปริญญาตรี/ผู�สําเร็จการศึกษาที่ได�งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป_ 

                                            ๑๐๐ 
X ๕ 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๒.๒ (ปริญญาโท)  ผลงานของนักศึกษาและผู.สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได.รับ 
การตีพิมพ หรือเผยแพร" 

 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  ผลลัพธ  

 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องมีการค�นคว�า คิดอย*างเป"นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมี
ความน*าเชื่อถือ ผู�สําเร็จการศึกษาจะต�องประมวลความรู�เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช�
ความรู�อย*างเป"นระบบและสามารถนําเผยแพร*ให�เป"นประโยชนต*อสาธารณะ ตัวบ*งชี้นี้จะเป"นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ การประเมิน       
โดยการแปลงค*าร�อยละของผลรวมถ*วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร*ต*อผู�สําเร็จการศึกษาเป"น

คะแนนระหว*าง ๐ – ๕ กําหนดให�เป"นคะแนนเต็ม ๕  = ร�อยละ ๔๐ ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ   
๑. คํานวณค*าร�อยละของผลรวมถ*วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร*ต*อผู�สําเร็จการศึกษา ตามสูตร  
  
 
 
 
 
๒. แปลงค*าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

คะแนนท่ีได� =  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลรวมถ*วงน้าํหนักของผลงานที่ตีพิมพ หรือเผยแพร*ของนักศึกษาและผู�สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

                           จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
X ๑๐๐ 

 ร�อยละของผลรวมถ*วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ หรือเผยแพร*ต*อผู�สําเร็จการศึกษา 

                                                        ๔๐ 
X ๕ 



 

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค"าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๑๐ - บทความฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม*อยู*ในฐานข�อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว*าด�วย หลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร*ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป"น
ประกาศให�ทราบเป"นการท่ัวไป และแจ�งให� กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต*วันท่ีออก
ประกาศ 
- ผลงานท่ีได�รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความท่ีตีพิมพ ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข�อมูล TCI กลุ*มท่ี ๒ 
๐.๘๐ - บทความท่ีตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยู*ในฐานข�อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว*าด�วย หลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป"นประกาศให�ทราบเป"นการท่ัวไป และแจงให� กพอ./กก*อ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต*วันท่ี
ออกประกาศ (ซ่ึงไม*อยู*ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข�อมูล TCI กลุ*มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความท่ีตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาด�วย หลักเกณฑ การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ผลงานท่ีได�รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส*งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให�นําเสนอในการประชุมวิชาการต�องส*งเป"นฉบับสมบูรณ  (Full Paper) 

และเม่ือได�รับการตอบรับและตีพิมพ แล�ว การตีพิมพ ต�องตีพิมพ เป"นฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถอยู*ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส ได� 
หมายเหตุ  

๑. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย ร*วมกันและนับในตัวบ*งชี้นี้แล�ว สามารถนําไปนับในตัวบ*งชี้ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย  

๒. ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาให�นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ เผยแพร*ใน 
ป_การประเมินนั้น ๆ 

๓. ในกรณีท่ีไม*มีผู�สําเร็จการศึกษาไม*พิจารณาตัวบ*งชี้นี้ 
๔. การนับผลงานวิจัยให�นับตามป_ปฏิทิน 

 
 
 



 

 

 
องค ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา 

 
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู*กับป[จจัยสําคัญป[จจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบ

ประกันคุณภาพนักศึกษา ต�องให�ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข�าศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงต�องเป"น
ระบบท่ีสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร�อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาและ
การส*งเสริมพัฒนานักศึกษาให�มีความพร�อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต*างๆ เพ่ือให�
นักศึกษามีความรู�ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ และสําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสร�างองค ความรู�ได� 

 

ทักษะท่ีจําเป"นสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด�วย ๔ กลุ*ม หลัก ได�แก* 
(๑) กลุ*มวิชาหลัก (core subjects) (๒) กลุ*มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (๓) กลุ*มทักษะ
การเรียนรู�และนวัตกรรม(learning and innovation skills) และ (๔) กลุ*มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, mediaand technology skills) 

 

ทักษะสําคัญท่ีคนส*วนใหญ*ให�ความสําคัญมาก คือ 
๑) กลุ*มทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ได�แก* (๑) การคิดเชิงวิพากษ และการแก�ป[ญหา

(criticalthinking and problem solving) (๒) นวัตกรรมและการสร�างสรรค  (innovation and creativity) 
(๓) การสื่อสารและความร*วมมือกัน (communication and collaboration) 

๒) กลุ*มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills) ประกอบด�วย การรู�สารสนเทศ (information literacy) การรู�สื่ อ (media literacy) และการรู�
ICT (ICT literacy) 

๓) กลุ*มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด�วยความสามารถในการ
ปรั บ ตั ว และยื ดหยุ* น  (adaptability and flexibility) คว าม คิดริ เ ริ่ มและการ เ รี ยนรู� ไ ด� ด� ว ยตน เอง 
(initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ ทางสังคมและข�ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural 
interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป"น
ผู�นําและรับผิดชอบต*อสังคม(leadership and social responsibility)  

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค ประกอบด�านนักศึกษา เริ่มดําเนินการต้ังแต*ระบบการรับ
นักศึกษา การส*งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ภายใต�การดําเนินการดังกล*าวให�
พิจารณาจากตัวบ*งชี้ดังต*อไปนี้ 

ตัวบ*งชี้ท่ี ๓.๑ การรับนักศึกษา 
ตัวบ*งชี้ท่ี ๓.๒ การส*งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ*งชี้ท่ี ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๓.๑   การรับนักศึกษา  
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี   กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี  

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข�าศึกษาในหลักสูตรเป"นป[จจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต*ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเป"นต�องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ี
สอดคล�องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ ท่ีใช�ในการคัดเลือกต�องมีความโปร*งใส ชัดเจน 
และสอดคล�องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช�ในการคัดเลือก ข�อมูล หรือ
วิธีการคัดนักศึกษาให�ได�นักศึกษาท่ีมีความพร�อมทางป[ญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ*งม่ันท่ีจะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให�สามารถสําเร็จการศึกษาได�ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อย*างน�อยให�ครอบคลุมประเด็นต*อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา  
- การเตรียมความพร�อมก*อนเข�าศึกษา  

 

 ในการประเมินเพ่ือให.ทราบว"าอยู"ในระดับคะแนนใด ให.พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให.ได.นักศึกษาท่ีมีความพร.อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร  
 
เกณฑ การประเมิน    

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม*มีระบบ  
• ไม*มีกลไก 
• ไม*มีแนวคิดในการ

กํากับติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม*มีข�อมูลหลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม*มีการนําระบบ

กลไกไปสู* 
การปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม*มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป"นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู*

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป"นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ ยืนยัน และ
กรรมการผู�ตรวจ
ประเมินสามารถให�
เหตุผลอธิบายการเป"น
แนวปฏิบัติท่ีดีได�ชัดเจน 

 
 
 



 

 

 
ตัวบ"งช้ีท่ี ๓.๒   การส"งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี   กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี  

ในช*วงป_แรกของการศึกษา ต�องมีกลไกในการพัฒนาความรู�พ้ืนฐานหรือการเตรียมความ
พร�อมทางการเรียนแก*นักศึกษา เพ่ือให�มีความสามารถในการเรียนรู�ระดับอุดมศึกษาได�อย*างมีความสุข อัตรา
การลาออกกลางคันน�อย ในระหว*างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู�ความสามารถในรูปแบบต*าง ๆ ท้ัง
กิจกรรมในห�องเรียนและนอกห�องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร�างความเป"นพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการ
วางระบบการดูแล ให�คําปรึกษาจากอาจารย ท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปhองกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให�สามารถสําเร็จการศึกษาได�ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด รวมท้ังการส*งเสริม การเผยแพร*ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร�างโอกาสการเรียนรู�ท่ีส*งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให�ได�มาตรฐานสากล  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อย*างน�อย ให�ครอบคลุมประเด็นต*อไปนี้  

- การควบคุมการดูแลการให�คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก*นักศึกษาปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให�คําปรึกษาวิทยานิพนธ  แก*บัณฑิตศึกษา  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑  

  

 ในการประเมินเพ่ือให.ทราบว"าอยู"ในระดับคะแนนใด ให.พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให.ได.นักศึกษาเรียนอย"างมีความสุข และมีทักษะท่ีจําเปEนต"อการประกอบอาชีพใน
อนาคต  
 
เกณฑ การประเมิน      

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม*มีระบบ  
• ไม*มีกลไก 
• ไม*มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม*มีข�อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม*มีการนําระบบ

กลไกไปสู* 
การปฏิบัติ/ 
ดําเนินงาน 

 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู*การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม*มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป"น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู*การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจน

เป"นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ ยืนยัน และกรรมการ
ผู�ตรวจประเมินสามารถให�เหตุผล
อธิบายการเป"นแนวปฏิบัติท่ีดีได�
ชัดเจน 

 
 



 

 

 
ตัวบ"งช้ีท่ี ๓.๓  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  ผลลัพธ  
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรทําให�นักศึกษามีความพร�อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู*ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต*อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข�อร�องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นต*อไปนี้ 

- การคงอยู* 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของนักศึกษา 

 
เกณฑ การประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
•••• ไม*มีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน  
•••• มีการรายงานผล 

การดําเนินงานใน
บางเรื่อง  

•••• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบ*งช้ี  

 

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ*งช้ี  

•••• มีแนวโน�มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบ*งช้ี   

•••• มีแนวโน�มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง  

 

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบ*งช้ี  

•••• มีแนวโน�มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

•••• มีผลการดําเนินงานท่ี
โดดเด*น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรน้ันในสถาบัน
กลุ*มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ 
ยืนยัน และกรรมการ
ผู�ตรวจประเมิน
สามารถให�เหตุผล
อธิบายว*าเป"นผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเด*น
อย*างแท�จริง  

 

หมายเหตุ  สถาบันพระบรมราชชนกจะถือเอาจํานวนนักศึกษาใหม* ในวันจันทร สัปดาห แรกของเดือนกันยายน  
              เป"นจํานวนเต็มของนักศึกษาใหม* ในป_การศึกษานั้นๆ  
 
 
 



 

 

 
องค ประกอบท่ี ๔  อาจารย  
   
  อาจารย เป"นป[จจัยปhอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู�เก่ียวข�องต�องมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย  เพ่ือให�ได�อาจารย ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส*งเสริมให�อาจารย มีความรักในองค กรและ
การปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผู�บริหารต�องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน
ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เป"นการ
ดําเนินงานเพ่ือให�ได�อาจารย ท่ีมีคุณสมบัติ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป"นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนด�วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือให�อัตรากําลังอาจารย มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข�าใน
หลักสูตร มีจํานวนอาจารย ท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท�อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน*งทางวิชาการ และความก�าวหน�าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย*างต*อเนื่อง 
 

  องค ประกอบด�านอาจารย  เริ่มดําเนินการต้ังแต*การบริหารและพัฒนาอาจารย  คุณภาพอาจารย  
และผลลัพธ ท่ีเกิดกับอาจารย  ให�พิจารณาจากตัวบ*งชี้ดังต*อไปนี้ 

 

ตัวบ*งชี้ท่ี ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย  
ตัวบ*งชี้ท่ี ๔.๒ คุณภาพอาจารย  
ตัวบ*งชี้ท่ี ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย  
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มต�นต้ังแต*ระบบการรับอาจารย ใหม* ต�องกําหนดเกณฑ 
คุณสมบัติอาจารย ท่ีสอดคล�องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ
คัดเลือกอาจารย ท่ีเหมาะสม โปร*งใส นอกจากนี้ต�องมีระบบการบริหารอาจารย  โดยการกําหนดนโยบาย แผน
ระยะยาว เพ่ือให�ได�อาจารย ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป"นไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส*งเสริมและพัฒนาอาจารย  มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย   

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อย*างน�อยให�ครอบคลุมประเด็นต*อไปนี้  

- ระบบการรับและแต*งต้ังอาจารย ประจําหลักสูตร  
- ระบบการบริหารอาจารย   
- ระบบการส*งเสริมและพัฒนาอาจารย   

  ในการประเมินเพ่ือให.ทราบว"าอยู"ในระดับคะแนนใด ให.พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให.หลักสูตรมีอาจารย ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท้ังในด.านวุฒิการศึกษาและตําแหน"ง
ทางวิชาการ เปEนไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรอย"างต"อเนื่อง และมีการส"งเสริมให.มีการเพ่ิมพูนความรู.
ความสามารถของอาจารย  เพ่ือสร.างความเข.มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร  

เกณฑ การประเมิน      
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม*มีระบบ  
• ไม*มีกลไก 
• ไม*มีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม*มีข�อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม*มีการนํา

ระบบกลไกไปสู*
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม*มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไป 

สู*การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป"น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป"นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ ยืนยัน และ
กรรมการผู�ตรวจ
ประเมินสามารถให�



 

 

เหตุผลอธิบายการเป"น
แนวปฏิบัติท่ีดีได�ชัดเจน 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๔.๒  คุณภาพอาจารย  
 

ชนิดของตัวบ"งช้ี  ป[จจัยนําเข�า 
 

คําอธิบายตัวบ"งช้ี 
 การส*งเสริมและพัฒนาอาจารย ต�องทําให�อาจารย ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
โดยทําให�อาจารย มีความรู� ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเป]ดให�บริการ และมีประสบการณ ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 
อันสะท�อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน*งทางวิชาการ และความก�าวหน�าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย*างต*อเนื่อง 
  ประเด็นในการพิจารณาตัวบ*งชี้นี้ จะประกอบด�วย 

-  ร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
-  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตร 

 

ร.อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป"นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต�องการบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและ
ความลุ*มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก�าวหน�าทางวิชาการและการพัฒนาองค ความรู� ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ กับหลักสูตรท่ีเป]ดสอนในสัดส*วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน�นของหลักสูตรนั้น ๆ  

เกณฑ การประเมิน   
 โดยการแปลงค*าร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เป"นคะแนนระหว*าง ๐ – ๕ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค*าร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให�เป"นคะแนนเต็ม ๕  
= ร�อยละ ๒๐ ข้ึนไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
 ค*าร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให�เป"นคะแนนเต็ม ๕  
= ร�อยละ ๖๐ ข้ึนไป  

สูตรการคํานวณ     
๑. คํานวณค*าร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 

๒. แปลงค*าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนท่ีได�    =   
 
 
หมายเหตุ  :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได�รับหรือเทียบเท*าตามหลักเกณฑ การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให�มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป_
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช�คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท*าคุณวุฒิปริญญาเอกได�สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ท่ีเหมาะสมกว*า ท้ังนี้ ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                ร�อยละของอาจารย ประจําหลักสตูรท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก 
  

  ร�อยละของอาจารย ประจําหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดให�เป"นคะแนนเต็ม ๕ 

          จํานวนอาจารย ประจําหลกัสูตรท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก 
 

                 จํานวนอาจารย ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
X ๑๐๐ 

X ๕ 



 

 

* สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 ตัวบ*งชี้ : ร.อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิไม"ต่ํากว"าปริญญาโท 
          เกณฑ การประเมิน   
 โดยการแปลงค*าร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิไม*ตํ่ากว*าปริญญาโท  เป"นคะแนน
ระหว*าง ๐ – ๕ 
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 ค*าร�อยละของอาจารย ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิไม*ต่ํากว*าปริญญาโท ท่ีกําหนดให�เป"นคะแนนเต็ม ๕  
= ร�อยละ ๒๐ ข้ึนไป 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตร 

 ผลงานทางวิชาการเป"นข�อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให�เห็นว*าอาจารย ประจําได�สร�างสรรค ข้ึน เพ่ือ
แสดงให�เห็นถึงความก�าวหน�าทางวิชาการและการพัฒนาองค ความรู�อย*างต*อเนื่อง เป"นผลงานท่ีมีคุณค*า 
สมควรส*งเสริมให�มีการเผยแพร*และนําไปใช�ประโยชน ท้ังเชิงวิชาการและการแข*งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู*ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผลงานได�รับการจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป"นผลงานวิชาการรับใช�สังคมท่ีผ*านการประเมินตําแหน*งทางวิชาการแล�ว  
ผลงานวิจัยท่ีหน*วยงานหรือองค การระดับชาติว*าจ�างให�ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช�ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ*านการพิจารณาตามเกณฑ การขอตําแหน*งทางวิชาการแล�ว รวมท้ังงานสร�างสรรค ต*างๆ โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ การประเมิน   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค*าร�อยละของผลรวมถ*วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตร ท่ีกําหนดให�เป"น

คะแนนเต็ม ๕  = ร�อยละ ๒๐ ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  
ค*าร�อยละของผลรวมถ*วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตร ท่ีกําหนดให�เป"น

คะแนนเต็ม ๕  = ร�อยละ ๔๐ ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ  : 
๑. คํานวณค*าร�อยละของผลรวมถ*วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค*าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนท่ีได� =  
 
 

               ร�อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตร 
ร�อยละของผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสูตรทีก่ําหนดให�เป"นคะแนนเต็ม ๕ X ๕ 

ผลรวมถ*วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําหลักสตูร                     

                จํานวนอาจารย ประจําหลักสูตรท้ังหมด 
 

X ๑๐๐ 



 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค"าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม*อยู*ในฐานข�อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว*าด�วย หลักเกณฑ การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร*ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต*สถาบันนําเสนอ 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป"นประกาศให�ทราบเป"นการท่ัวไป และแจ�งให� กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต*วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได�รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข�อมูล TCI 
กลุ*มท่ี ๒ 

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม*อยู*ใน 
ฐานข�อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาด�วย 
หลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ แต*สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป"นประกาศให�ทราบเป"นการ 
ท่ัวไป และแจงให� กพอ./กก*อ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต*วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม*อยู*ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข�อมูล TCI กลุ*มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน 
ฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว*าด�วย หลักเกณฑ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ผลงานได�รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช�สังคมท่ีได�รับการประเมินผานเกณฑ การขอตําแหน*งทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน*วยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให�ดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบให�มและได�รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีได�รับการประเมินผานเกณฑ การขอตําแหน*งทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ การประเมินตําแหน*งทางวิชาการ 

    แต*ไม*ได�นํามาขอรับการประเมินตําแหน*งทางวิชาการ 

การส*งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให�นําเสนอในการประชุมวิชาการต�องส*งเป"นฉบับสมบูรณ  (Full Paper) และ
เม่ือได�รับการตอบรับและตีพิมพ แล�ว การตีพิมพ ต�องตีพิมพ เป"นฉบับสมบูรณ ซ่ึงสามารถอยู*ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ได� 
หมายเหตุ 

๑. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย ร*วมกันและนับในตัวบ*งชี้นี้แล�ว สามารถนําไปนับในตัวบ*งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย  

๒. การนับผลงานวิจัยให�นับตามป_ปฏิทิน 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๔.๓  ผลท่ีเกิดกับอาจารย  
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  ผลลัพธ  
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี  
  ผลการประกันคุณภาพ ต�องนําไปสู*การมีอัตรากําลังอาจารย ท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษาท่ีรับเข�าในหลักสูตร อัตราคงอยู*ของอาจารย สูง และอาจารย มีความพึงพอใจต*อการบริหารหลักสูตร 
  ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงาน ในประเด็นต*อไปนี้  

- การคงอยู*ของอาจารย   
- ความพึงพอใจของอาจารย   

 
เกณฑ การประเมิน   

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
•••• ไม*มีการรายงาน 

ผลการดําเนินงาน  
•••• มีการรายงานผล

การดําเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบ*งช้ี  

 

•••• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก 
เรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบ*งช้ี   

•••• มีแนวโน�มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

•••• มีการรายงานผลการ 
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัวบ*งช้ี  

•••• มีแนวโน�มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 

•••• มีการรายงานผล 
การดําเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามคําอธิบาย 
ในตัวบ*งช้ี  

•••• มีแนวโน�มผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน 
ทุกเรื่อง 

•••• มีผลการดําเนินงานท่ี 
โดดเด*น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรน้ันในสถาบัน
กลุ*มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ 
ยืนยัน และกรรมการ
ผู�ตรวจประเมินสามารถ 
ให�เหตุผลอธิบายว*าเป"น
ผลการดําเนินงานท่ี 
โดดเด*นอย*างแท�จริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค ประกอบท่ี ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู.เรียน 
 
แม�ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเป]ดสอนต�องผ*านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ป_ แต*ผู�บริหารต�องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย*างต*อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน�าท่ีใน 
การบริหารจัดการ ๓ ด�านท่ีสําคัญ คือ (๑) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (๒) การวางระบบผู�สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (๓) การประเมินผู� เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร
ประกอบด�วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู�เรียน เพ่ือให�สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบ*งชี้ในการประเมินต�องให�ความสําคัญกับการกําหนด
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก�าวทันความก�าวหน�าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวาง
ระบบผู�สอนและอาจารย ท่ีปรึกษา ซ่ึงต�องเป"นบุคคลท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ  และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให�เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเน�นนักศึกษาเป"นสําคัญ และ
ส*งเสริมทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค ประกอบนี้ พิจารณาได�จากตัวบ*งชี้ดังต*อไปนี้ 

ตัวบ*งชี้ท่ี ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ*งชี้ท่ี ๕.๒ การวางระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ*งชี้ท่ี ๕.๓ การประเมินผู�เรียน 
ตัวบ*งชี้ท่ี ๕.๔ ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ 

 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

แม�ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเป]ดให�บริการต�องผ*านการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ป_ แต*ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�องมีการออกแบบหลักสูตร 
ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต*างๆ ให�มีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก�าวทันความก�าวหน�าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเป]ดรายวิชาต*าง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเน�นนักศึกษาเป"นสําคัญ 
โดยสนองความต�องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต�องเน�นการ
พัฒนาทักษะด�านการวิจัยและการเรียนรู�ด�วยตนเอง  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงาน อย*างน�อยให�ครอบคลุมประเด็นต*อไปนี้  

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
- การปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าในศาสตร สาขานั้นๆ  

 

 ในการประเมินเพ่ือให.ทราบว"าอยู"ในระดับคะแนนใด ให.พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให.หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล.องกับความต.องการของตลาดแรงงานและ 
ความต.องการของประเทศ 

 

เกณฑ การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม*มีระบบ  
• ไม*มีกลไก 
• ไม*มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม*มีข�อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม*มีการนํา

ระบบกลไกไปสู*
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม*มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป"น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู*การ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจน
เป"นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ ยืนยัน และ
กรรมการผู�ตรวจประเมินสามารถ
ให�เหตุผลอธิบายการเป"นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได�ชัดเจน 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๕.๒  การวางระบบผู.สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

หลักสูตรต�องให�ความสําคัญกับการวางระบบผู�สอนในแต*ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู�
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป"นความรู�ท่ีทันสมัยของอาจารย ท่ีมอบหมายให�สอนใน
วิชานั้นๆ เพ่ือให�นักศึกษาได�รับความรู� ประสบการณ  และได�รับการพัฒนาความสามารถจากผู�รู�จริง สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต�องให�ความสําคัญกับการกําหนดหัวข�อวิทยานิพนธ  การกําหนดอาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  การค�นคว�าอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวข�อวิทยานิพนธ  การค�นคว�าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา 
ให�นักศึกษาได�รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การค�นคว�าอิสระ
ต�องสามารถให�คําปรึกษาวิทยานิพนธ การค�นคว�าอิสระ ต้ังแต*กระบวนการพัฒนาหัวข�อจนถึงการทํา
วิทยานิพนธ  การค�นคว�าอิสระ การสอบปhองกัน และการเผยแพร*ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา  

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ต�องเน�นการพัฒนานักศึกษาให�มีความรู�
ตามโครงสร�างหลักสูตรท่ีกําหนด และได�รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรียนรู�ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู�ด�วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต*างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส*วนร*วม ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม*ต�องใช�สื่อเทคโนโลยี และทําให�นักศึกษาเรียนรู�ได�ตลอดเวลาและ
ในสถานท่ีใดก็ได� ผู�สอนมีหน�าท่ีเป"นผู�อํานวยความสะดวกให�เกิดการเรียนรู� และสนับสนุนการเรียนรู� สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน�นการวิจัยเป"นฐาน การเรียนแบบใช�ป[ญหาเป"นฐาน เป"นต�น  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในอย*างน�อยให�ครอบคลุมประเด็นต*อไปนี้  

- การกําหนดผู�สอน  
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู� (มคอ.๓ และ มคอ.๔)  
  และการจัดการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ   
  วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- การควบคุมหัวข�อวิทยานิพนธ และการค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให�สอดคล�องกับ 
  สาขาวิชาและความก�าวหน�าของศาสตร   
- การแต*งต้ังอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และการค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมี 
  ความเชี่ยวชาญสอดคล�องหรือสัมพันธ กับหัวข�อวิทยานิพนธ   
- การช*วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ และการค�นคว�าอิสระ และการตีพิมพ  
  ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  

  
 ในการประเมินเพ่ือให.ทราบว"าอยู"ในระดับคะแนนใด ให.พิจารณาในภาพรวมของผล 
การดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให.กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต"างของผู.เรียน  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน.นผู.เรียนเปEนสําคัญ ก"อให.เกิดผลการเรียนรู.บรรลุตามเปGาหมาย 
 



 

 

เกณฑ การประเมิน    
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม*มีระบบ  
• ไม*มีกลไก 
• ไม*มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม*มีข�อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบ  
มีกลไก 

• ไม*มีการนํา
ระบบกลไกไปสู* 
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ

กลไกไปสู*การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม*มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป"น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู*การ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป"นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย 
มีหลักฐานเชิงประจักษ 
ยืนยัน และกรรมการผู�ตรวจ
ประเมินสามารถ 
ให�เหตุผลอธิบายการเป"น
แนวปฏิบัติท่ีดีได�ชัดเจน 

 
 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๕.๓  การประเมินผู.เรียน 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 
             การประเมินนักศึกษามีจุดมุ*งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให�ข�อมูล
สารสนเทศท่ีเป"นประโยชน ต*อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู�สอน และนําไปสู*การพัฒนาการเรียนรู�ของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีทําให�นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป"น และมีการนํา
ผลการประเมินไปใช�ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม* จนเกิดการเรียนรู� (assessment as learning) 
และการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ การเรียนรู�ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of 
learning) การประเมินส*วนใหญ*จะใช�เพ่ือจุดมุ*งหมายประการหลัง คือ เน�นการได�ข�อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู�ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส*งเสริมให�มีการประเมินเพ่ือจุดมุ*งหมายสองประการแรก
ด�วย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต�องให�ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให�เกรดท่ีสะท�อนผลการเรียนรู�ได�อย*างเหมาะสม มีการ
กํากับให�มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช�วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให�ผล
การประเมินท่ีสะท�อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห*งความเป"นจริง (real world) และมีวิธีการให�
ข�อมูลปhอนกลับ (feedback) ท่ีทําให�นักศึกษาสามารถแก�ไขจุดอ*อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได� ให�ผลการ
ประเมินท่ีสะท�อนระดับความสามารถท่ีแท�จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต�องให�
ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ  การค�นคว�าอิสระท่ีมีคุณภาพด�วย  

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงาน อย*างน�อยให�ครอบคลุมประเด็นต*อไปนี้  

- การประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา  
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ  
  มคอ.๗)  
- การประเมินวิทยานิพนธ และการค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ในการประเมินเพ่ือให.ทราบว"าอยู"ในระดับคะแนนใด ให.พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะท.อนสภาพจริงด.วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได. ให.ข.อมูลท่ีช"วยให.
ผู.สอนและผู.เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต"อไป 



 

 

เกณฑ การประเมิน :    
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม*มีระบบ  
• ไม*มีกลไก 
• ไม*มีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม*มีข�อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม*มีการนําระบบ

กลไกไปสู* 
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม*มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู*

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป"นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู*การ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป"นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ ยืนยัน 
และกรรมการผู�ตรวจประเมิน
สามารถให�เหตุผลอธิบายการ
เป"นแนวปฏิบัติท่ีดีได�ชัดเจน 
 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๕.๔  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห"งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ"งช้ี ผลลัพธ  
 

คําอธิบายตัวบ"งช้ี 
 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร�อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดท่ี ๗ ข�อ ๗ ท่ี
หลักสูตรแต*ละหลักสูตรดําเนินงานได�ในแต*ละป_การศึกษา อาจารย ประจําหลักสูตรจะเป"นผู�รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป_ ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
 

เกณฑ การประเมิน  
 

มีการดําเนินงานน�อยกว*าร�อยละ ๘๐ ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต*ละป_  
       มีค*าคะแนนเท*ากับ ๐  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๘๐ ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต*ละป_  
       มีค*าคะแนนเท*ากับ ๓.๕๐  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต*ละป_  
       มีค*าคะแนนเท*ากับ ๔.๐๐  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต*ละป_  
       มีค*าคะแนนเท*ากับ ๔.๕๐  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต*ละป_  
       มีค*าคะแนนเท*ากับ ๔.๗๕  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๑๐๐ ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ในแต*ละป_  
       มีค*าคะแนนเท*ากับ ๕ 

 

* สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 ตัวบ*งชี้ : ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐานผลการเรียนรู.ท่ีหลักสูตรกําหนด 
 

เกณฑ การประเมิน   
มีการดําเนินงานน�อยกว*าร�อยละ ๘๐  ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีหลักสูตรระบุไว�ในแต*ละป_    
        มีค*าคะแนนเท*ากับ ๐  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๘๐  ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีหลักสูตรระบุไว�ในแต*ละป_  
        มีค*าคะแนนเท*ากับ ๓.๕๐  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙  ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีหลักสูตรระบุไว�ในแต*ละป_  
        มีค*าคะแนนเท*ากับ ๔.๐๐  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙  ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีหลักสูตรระบุไว�ในแต*ละป_ 
        มีค*าคะแนนเท*ากับ ๔.๕๐  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙  ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีหลักสูตรระบุไว�ในแต*ละป_  
        มีค*าคะแนนเท*ากับ ๔.๗๕  
มีการดําเนินงานร�อยละ ๑๐๐  ของตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานตามท่ีหลักสูตรระบุไว�ในแต*ละป_ 
        มีค*าคะแนนเท*ากับ ๕ 



 

 

องค ประกอบท่ี ๖  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู. 
 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต�องมีป[จจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู� ซ่ึงประกอบด�วย ความพร�อมทางกายภาพ ความพร�อมด�านอุปกรณ  ความพร�อมด�านเทคโนโลยี 
ความพร�อมด�านการให�บริการ เช*น ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ห�องทําวิจัย อุปกรณ การเรียนการสอน ห�องสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร  Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีส*งเสริมสนับสนุนให�
นักศึกษาสามารถเรียนรู�ได�อย*างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ โดยพิจารณาร*วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย  

 

องค ประกอบด�านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�จะพิจารณาได�จาก 
 

ตัวบ*งชี้  ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 



 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๖.๑  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู. 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ  
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี   
  ความพร�อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได�แก* ความพร�อมทาง
กายภาพ เช*น ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร�อมของอุปกรณ  เทคโนโลยี และ
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต*อการเรียนรู� เช*น อุปกรณ การเรียนการสอน ห�องสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ  วารสาร ฐานข�อมูลเพ่ือการสืบค�น แหล*งเรียนรู� สื่ออิเล็คทรอนิกส  ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล*านี้ต�อง
มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร�อมใช�งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย   

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ*งชี้นี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงาน อย*างน�อยให�ครอบคลุมประเด็นต*อไปนี้  

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส*วนร*วมของอาจารย ประจําหลักสูตร 
เพ่ือให�มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�  

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต*อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ต*อ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�  
 

 ในการประเมินเพ่ือให.ทราบว"าอยู"ในระดับคะแนนใด ให.พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะท.อนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู.ท่ีจําเปEนต"อการเรียนการสอน และส"งผล
ให.ผู.เรียนสามารถเรียนรู.ได.อย"างมีประสิทธิผล 
 

เกณฑ การประเมิน 
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม*มีระบบ  
• ไม*มีกลไก 
• ไม*มีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม*มีข�อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• ไม*มีการนํา

ระบบกลไกไปสู* 
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 
 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม*มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไก

ไปสู*การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป"นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู*การ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป"นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ ยืนยัน 
และกรรมการผู�ตรวจประเมิน
สามารถให�เหตุผลอธิบายการ
เป"นแนวปฏิบัติท่ีดีได�ชัดเจน 

 



๖๖ 

 

บทท่ี ๕ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 
ระดับวิทยาลัย  ประกอบด
วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  และเพ่ิมเติมตัวบ�งชี้ท่ีดําเนินการในระดับ
วิทยาลัย  ดังนี้ 
 

องค ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพ 

วิทยาลัย 

 
ตัวบ"งช้ี 

 
เกณฑ พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม ค�าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ 
ทุกหลักสูตรท่ีวิทยาลยัรับผิดชอบ 

 ๑.๒ อาจารย0ประจําวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร
อยละของอาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ีมี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑.๓ อาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ (วิทยาลัยสังกัด สบช. ขอไม"ประเมิน) 

ร
อยละของอาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ี
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

 ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ0มาตรฐาน ๖ ข
อ 
 ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ0มาตรฐาน ๖ ข
อ 
๒. การวจิัย ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 

งานวิจยัหรืองานสร
างสรรค0 
เกณฑ0มาตรฐาน ๖ ข
อ 

 ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร
างสรรค0 คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมินระดับ 
วิทยาลยั 

 ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจาํ
และนักวิจัย 

คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมินระดับ 
วิทยาลยั 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก�สังคม เกณฑ0มาตรฐาน ๖ ข
อ 
๔. การทํานุบํารงุศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ0มาตรฐาน ๗ ข
อ 

๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ0ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และ
เอกลักษณ0ของวิทยาลัย 

เกณฑ0มาตรฐาน ๗ ข
อ 

 ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (วิทยาลัย
สังกัด สบช. ขอไม"ประเมิน) 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

 ๕.๓ ระบบการกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และวิทยาลัย 
 

เกณฑ0มาตรฐาน ๖ ข
อ 

 



๖๗ 

 

 ํ 

องค ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให
ผู
เรียนมีความรู
ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอน
ในยุคป@จจุบันใช
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู
ท่ีเน
นผู
เรียนเปAนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล�าวจึง
เก่ียวข
องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต�การกําหนดป@จจัยนําเข
าท่ีได

มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด
วย การมีอาจารย0ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร�วมมือรวมพลังของทุกฝCายท่ีเก่ียวข
อง ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

 
ตัวบ�งชี้ จํานวน ๔ ตัวบ�งชี้  คือ 

ตัวบ�งชี้ท่ี ๑.๑ ผลการบรหิารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
ตัวบ�งชี้ท่ี ๑.๒ อาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ�งชี้ท่ี ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
ตัวบ�งชี้ท่ี ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ"งช้ี  ผลลัพธ0 

คําอธิบายตัวบ"งช้ี 
ผลการดําเนินการของแต�ละหลักสูตรในวิทยาลัย ซ่ึงสามารถสะท
อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี

วิทยาลัยรับผิดชอบ 

เกณฑ การประเมิน 
ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีวิทยาลัยรับผิดชอบ 

 
สูตรการคํานวณ 
 
 
คะแนนท่ีได6 =  
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีได
รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม�ต
องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ�งชี้นี้ แต�ต
องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ�งชี้นี้ให
ครบถ
วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีวิทยาลัยรับผิดชอบ 



๖๙ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๑.๒   อาจารย ประจําวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  ป@จจัยนําเข
า 
 
 

คําอธิบายตัวบ"งช้ี   

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปAนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต
องการบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ
และความลุ�มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก
าวหน
าทางวิชาการและการพัฒนาองค0ความรู
 ดังนั้น วิทยาลัยจึงควรมีอาจารย0ท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ0กับหลักสูตรท่ีเปJดสอนในสัดส�วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน
นของหลักสูตร 
 

เกณฑ การประเมิน 
 โดยการแปลงค�าร
อยละของอาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปAนคะแนนระหว�าง ๐ – ๕ 
 

เกณฑ เฉพาะสถาบันกลุ"ม ข และ ค๒ 
 ค�าร
อยละของอาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีกําหนดให
เปAน คะแนนเต็ม ๕ =  
ร
อยละ ๔๐ ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
๑. คํานวณค�าร
อยละของอาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค�าร
อยละท่ีคํานวณได
ในข
อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 
คะแนนท่ีได
 = 

 

 

หมายเหต ุ: 

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได
รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ0การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให
มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปNการศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใช
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท�าคุณวุฒิปริญญาเอกได
สําหรับกรณีท่ีบางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�า ท้ังนี้ ต
องได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารย0ประจํา ให
นับตามปNการศึกษา และนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต�อ ในกรณีท่ีมีอาจารย0บรรจุใหม�ให
คํานวณตามเกณฑ0อาจารย0ประจํา ท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารย0ประจําและนักวิจัย 
 

จํานวนอาจารย0ประจําวิทยาลยัท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

            จํานวนอาจารย0ประจําวิทยาลัยท้ังหมด  
X ๑๐๐ 

                ร
อยละของอาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     ร
อยละของอาจารย0ประจําวิทยาลัยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให
เปAนคะแนนเต็ม ๕ 
X ๕ 



๗๐ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๑.๔  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด
านต�างๆ ให
นักศึกษาอย�างครบถ
วน ต้ังแต�การให
คําปรึกษาท้ัง
ด
านวิชาการและการใช
ชีวิต จัดบริการข
อมูลหน�วยงานท่ีให
บริการ เช�น ทุนกู
ยืมการศึกษา แหล�งทุนการศึกษาต�อ
การบริการจัดหางาน แหล�งข
อมูลการฝPกประสบการณ0วิชาชีพ การเตรียมความพร
อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา ข
อมูลข�าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปAนแก�นักศึกษาและศิษย0เก�า 
 
เกณฑ มาตรฐาน 

๑. จัดบริการให
คําปรึกษา แนะแนวด
านการใช
ชีวิต และการเข
าสู�อาชีพแก�นักศึกษาในวิทยาลัย 
๒. มีการให
ข
อมูลของหน�วยงานท่ีให
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและ 

นอกเวลาแก�นักศึกษา 
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร
อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข
อ ๑-๓ ทุกข
อไม�ต่ํากว�า ๓.๕๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ 
๕. นําผลการประเมินจากข
อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให
บริการและการให
ข
อมูล เพ่ือส�งให
ผล 

การประเมินสูงข้ึน หรือเปAนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
๖. ให
ข
อมูลและความรู
ท่ีเปAนประโยชน0แก�ศิษย0เก�า 

เกณฑ การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๓ - ๔ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข
อ 



๗๑ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๑.๕  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต
องส�งเสริมให
มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�างๆ อย�างเหมาะสมและ
ครบถ
วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองค0กร
นักศึกษา เปAนกิจกรรมท่ีผู
เข
าร�วมจะมีโอกาสได
รับการพัฒนาสติป@ญญา สังคม อารมณ0 ร�างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล
องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค0 
 
เกณฑ มาตรฐาน 

๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย โดยให
นักศึกษามี 
ส�วนร�วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให
ดําเนินกิจกรรมในประเภทต�อไปนี้ให
ครบถ
วน 
- กิจกรรมส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค0ท่ีกําหนดโดยวิทยาลัย 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส�งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน0 หรือรักษาสิ่งแวดล
อม 
- กิจกรรมเสริมสร
างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. จัดกิจกรรมให
ความรู
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของกิจกรรม 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 
๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ การประเมิน 

 

 

 

 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข
อ 



๗๒ 

 

องค ประกอบท่ี ๒  การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต�ละแห�งอาจมีจุดเน
นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต�างกัน ข้ึนกับสภาพแวดล
อม
และความพร
อมของแต�ละแห�ง อย�างไรก็ตามทุกวิทยาลัยจําเปAนต
องมีพันธกิจนี้เปAนส�วนหนึ่งของพันธกิจ
วิทยาลัย ดังนั้น จึงต
องมีระบบและกลไกควบคุมให
สามารถดําเนินการในพันธกิจด
านนี้อย�างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ ตามจุดเน
นเฉพาะของแต�ละวิทยาลัย เ พ่ือให
ได
ผลงานวิจัยและงานสร
างสรรค0 ท่ี เกิด
ประโยชน0 การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน0จําเปAนต
องมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ
คือ ๑) วิทยาลัยต
องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให
สามารถดําเนินการ
ได
ตามแผน ๒) คณาจารย0มีส�วนร�วมในการวิจัยอย�างเข
มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจด
านอ่ืนๆ ของวิทยาลัย และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน0 สนองยุทธศาสตร0ของชาติ
และมีการเผยแพร�อย�างกว
างขวาง 
 
ตัวบ�งชี้  จํานวน  ๓  ตัวบ�งชี้   คือ 

ตัวบ�งชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร
างสรรค0 
ตัวบ�งชี้ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร
างสรรค0 
ตัวบ�งชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจําและนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร6างสรรค  
 

ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ"งช้ี 
สถาบันอุดมศึกษาต
องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร
างสรรค0ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนว

ทางการดําเนินงานท่ีเปAนระบบและมีกลไกส�งเสริมสนับสนุนครบถ
วน เพ่ือให
สามารถดําเนินการได
ตามแผนท่ี
กําหนดไว
 ท้ังการสนับสนุนด
านการจัดหาแหล�งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให
กับบุคลากร ส�งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก�อาจารย0และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปAนซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ0ท่ีเก่ียวข
องต�างๆ ตลอดจนจัดระบบสร
างขวัญและ
กําลังใจแก�นักวิจัยอย�างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ
มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร
างสรรค0ท่ีนําไปใช
ประโยชน0 

 เกณฑ มาตรฐาน 
๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชน0ในการบริหาร 

งานวิจัยและงานสร
างสรรค0 
๒. สนับสนุนพันธกิจด
านการวิจัยหรืองานสร
างสรรค0อย�างน
อยในประเด็นต�อไปนี้ 
   - ห
องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร
างสรรค0 หรือหน�วยวิจัยหรืองานสร
างสรรค0 หรือศูนย0 

เครื่องมือ หรือศูนย0ให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
   - ห
องสมุดหรือแหล�งค
นคว
าข
อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร
างสรรค0 
   - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร
างสรรค0 เช�น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห
องปฏิบัติการวิจัย 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค0 เช�น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร
างสรรค0 การจัดให
มีศาสตราจารย0อาคันตุกะหรือศาสตราจารย0รับเชิญ (Visiting professor) 

๓. จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย เพ่ือเปAนทุนวิจัยหรืองานสร
างสรรค0 
๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค0ในการประชุม 

วิชาการหรือการตีพิมพ0ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค0ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ0ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย0และนักวิจัย มีการสร
างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย�อง 
อาจารย0และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร
างสรรค0ดีเด�น 

 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ
มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค0ท่ีนําไปใช
 
ประโยชน0และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑ การประเมิน 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๓-๔ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข
อ 



๗๔ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร6างสรรค   
 
ชนิดชองตัวบ"งช้ี  ป@จจัยนําเข
า 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 
  ป@จจัยสําคัญท่ีส�งเสริมสนับสนุนให
เกิดการผลิตงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัย ดังนั้น วิทยาลัยจึงต
องจัดสรรเงินจากภายในวิทยาลัย และท่ีได
รับจากภายนอกวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยอย�างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล
อมและจุดเน
นของวิทยาลัย   
  นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยท่ีวิทยาลัยได
รับจากแหล�งทุนภายนอกยังเปAนตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดง
ถึงศักยภาพด
านการวิจัยของวิทยาลัย  
 
เกณฑ การประเมิน 

คะแนนท่ีได
ในระดับวิทยาลัย เปAนคะแนนผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยของอาจารย0และนักวิจัยทุกคน/ทุกชิ้นงาน ต�อจํานวนอาจารย0และนักวิจัยท้ังหมดของ
วิทยาลัย   
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได
 =  
 
 
 
หมายเหตุ   ๑.  การนับจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยให
นับตามปNการศึกษา 
      ๒.  ให
นับเฉพาะอาจารย0และนักวิจัยทุกคนท่ีปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของเงินสนบัสนุนงานวิจยัของอาจารย0และนักวิจยัทุกคนและทุกชิน้งาน 

จํานวนอาจารย0และนักวิจยัทั้งหมดของวิทยาลัย 



๗๕ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ประจําและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  ผลลัพธ0 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 
  ผลงานทางวิชาการเปAนข
อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให
เห็นว�าอาจารย0ประจําและนักวิจัยได

สร
างสรรค0ข้ึนเพ่ือแสดงให
เห็นถึงความก
าวหน
าทางวิชาการและการพัฒนาองค0ความรู
อย�างต�อเนื่อง เปAน
ผลงานท่ีมีคุณค�า สมควรส�งเสริมให
มีการเผยแพร�และนําไปใช
ประโยชน0ท้ังเชิงวิชาการและการแข�งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู�ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ0ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ0ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข
อมูล TCI
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด
วย หลักเกณฑ0การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลงานได
รับการจด 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปAนผลงานทางวิชาการรับใช
สังคมท่ีผ�านการประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล
ว 
ผลงานท่ีทําร�วมกับอุตสาหกรรมท่ีผ�านการประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล
ว ตําราหรือหนังสือท่ีใช
ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ�านการพิจารณาตามเกณฑ0การขอตําแหน�งทางวิชาการแล
ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ การประเมิน 
  คะแนนท่ีได
ในระดับวิทยาลัย เปAนค�าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย0ประจําและนักวิจัยท้ังหมดในวิทยาลัย 
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได
 =    
 
 
 
 
หมายเหตุ   ๑.  การนับจํานวนผลงานทางวิชาการให
นับตามปNปฏิทิน 
               ๒.  ให
นับอาจารย0และนักวิจัยประจําทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจําและนักวิจัย 
 

                             จํานวนอาจารย0และนักวิจัยท้ังหมดในวิทยาลัย 
 



๗๖ 

 

 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค"าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ0ท่ีตีพิมพ0ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ0ท่ีตีพิมพ0ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข
อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด
วย หลักเกณฑ0การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต�สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเปAนประกาศให
ทราบเปAนการท่ัวไป และแจ
งให
 ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได
รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ0ท่ีตีพิมพ0ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข
อมูล TCI กลุ�มท่ี ๒ 

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ0ท่ีตีพิมพ0ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยู�
ในฐานข
อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด
วย หลักเกณฑ0การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต�สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปAนประกาศให
ทราบเปAนการท่ัวไป และแจงให
 ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต� วั น ท่ีออกประกาศ (ซ่ึ ง ไม� อยู� ใน  Beall’s list) หรื อ ตี พิมพ0 ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข
อมูล TCI กลุ�มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ0ท่ีตีพิมพ0ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข
อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด
วย หลักเกณฑ0การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ผลงานท่ีได
รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช
สังคมท่ีได
รับการประเมินผ�านเกณฑ0การขอตําแหน�งทางวิชาการแล
ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค0กรระดับชาติว�าจ
างให
ดําเนินการ 
- ผลงานค
นพบพันธุ0พืช พันธุ0สัตว0 ท่ีค
นพบใหม�และได
รับการจัดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได
รับการประเมินผ�านเกณฑ0การของตําแหน�งทางวิชาการแล
ว 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ0การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 
แต�ไม�ได
นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

 
 การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให
นําเสนอในการประชุมวิชาการ ต
องส�งเปAนฉบับสมบูรณ0 (Full 
paper) และเม่ือได
รับการตอบรับและตีพิมพ0แล
ว การตีพิมพ0ต
องตีพิมพ0เปAนฉบับสมบูรณ0 ซ่ึงสามารถอยู�ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส0ได
  
 
 



๗๗ 

 

 
องค ประกอบท่ี ๓  การบริการวิชาการ 
 
  การบริการทางวิชาการแก�สังคมเปAนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให
บริการทางวิชาการแก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต�างๆ ตามความถนัดและในด
านท่ีสถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ การให
บริการทางวิชาการอาจให
เปล�าโดยไม�คิดค�าใช
จ�ายหรืออาจคิดค�าใช
จ�ายตามความ
เหมาะสม โดยให
บริการท้ังหน�วยงานภาครัฐและเอกชน หน�วยงานอิสระ หน�วยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกว
าง รูปแบบการให
บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช�น การอนุญาตให
ใช
ประโยชน0
ทรัพยากรของสถาบัน เปAนแหล�งอ
างอิงทางวิชาการ ให
คําปรึกษา ให
การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต�างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให
บริการทางวิชาการ นอกจากเปAนการทํา
ประโยชน0ให
สังคมแล
ว สถาบันยังได
รับประโยชน0ในด
านต�างๆ คือเพ่ิมพูนความรู
และประสบการณ0ของอาจารย0
อันจะนํามาสู�การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช
ประโยชน0ทางด
านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย พัฒนาตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย0 สร
างเครือข�ายกับหน�วยงานต�างๆ ซ่ึงเปAนแหล�งงานของนักศึกษา
และเปAนการสร
างรายได
ของสถาบันจากการให
บริการทางวิชาการด
วย 
 
ตัวบ�งชี้  จํานวน ๑ ตัวบ�งชี้  คือ 

ตัวบ�งชี้ท่ี ๓.๑   การบริการวิชาการแก�สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๓.๑  การบริการวิชาการแก"สังคม 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 
  การบริการวิชาการเปAนภารกิจหลักอีกอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให
บริการวิชาการแก�สังคม โดยการศึกษาความต
องการของกลุ�มเปmาหมาย นํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให
เกิดรายได
และการบริการวิชาการท่ีวิทยาลัยจัดทําเพ่ือสร
าง
ประโยชน0แก�ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปAน
แผนการใช
ประโยชน0จนเกิดผลลัพธ0ท่ีสร
างความพึงพอใจต�อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
เกณฑ มาตรฐาน 
 ๑. กําหนดชุมชนหรือองค0การเปmาหมายของการให
บริการทางวิชาการแก�สังคม โดยมีความร�วมมือ
ระหว�างภาควิชาหรือหลักสูตร 
 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส�วนร�วมจากชุมชนหรือองค0การเปmาหมายท่ีกําหนดในข
อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค0การเปmาหมายได
รับการพัฒนาและมีความเข
มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค0การเปmาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
 ๕. วิทยาลัยสามารถสร
างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค0การเปmาหมาย 
 ๖. ทุกภาควิชาหรือหลักสูตรมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก�สังคมของ
วิทยาลัยตามข
อ ๒ โดยมีจํานวนอาจารย0เข
าร�วมไม�น
อยกว�าร
อยละ ๕ ของอาจารย0ท้ังหมดของวิทยาลัย 
 
เกณฑ การประเมิน 
 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๓ - ๔ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข
อ 



๗๙ 

 

องค ประกอบท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปAนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต
องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด
านนี้ให
เปAนไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน
นเฉพาะท่ีแตกต�างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต�ละวิทยาลัย และมีการบูรณาการ
เข
ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟopนฟู อนุรักษ0 สืบสาน พัฒนา
เผยแพร�ศิลปะและวัฒนธรรม ส�งเสริมภูมิป@ญญาท
องถ่ินให
เปAนรากฐานการพัฒนาองค0ความรู
ท่ีดีข้ึน 
 
ตัวบ�งชี้  จํานวน ๑ ตัวบ�งชี้  คือ 

ตัวบ�งชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 



๘๐ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต
องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร
าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ0 ฟopนฟู สืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิป@ญญาท
องถ่ินตามจุดเน
นของ
วิทยาลัยอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ มาตรฐาน 

๑. กําหนดผู
รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. จัดทําแผนด
านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค0

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให
สามารถดําเนินการได
ตามแผน 
๓. กํากับติดตามให
มีการดําเนินงานตามแผนด
านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของแผนด
านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด
านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด
านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
๗. กําหนดหรือสร
างมาตรฐานด
านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปAนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๖ - ๗ ข
อ 
 



๘๑ 

 

องค ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต
องให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทํา
หน
าท่ีในการกํากับดูแลการทํางานของวิทยาลัยให
มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต
องบริหารจัดการด
าน
ต�างๆ ให
 มี คุณภาพ เช�น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข
อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเปmาหมายท่ีกําหนดไว
 โดยใช
หลักธรรมาภิบาล
(Good GoVernance) 
 
ตัวบ�งชี้  จํานวน  ๒  ตัวบ�งชี้  คือ 

ตัวบ�งชี้ท่ี ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ0ตามพันธกิจ  
 กลุ�มสถาบัน และเอกลักษณ0ของวิทยาลัย 
ตัวบ�งชี้ท่ี ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 



๘๒ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๕.๑  การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ ตามพันธกิจ กลุ"มสถาบัน 
และเอกลักษณ ของวิทยาลัย 

 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปAนต
องมีการจัดทํา
แผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให
สอดคล
องกับเปmาหมายและกลุ�มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารท้ังด
านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักให
บรรลุตามเปmาหมายท่ีกําหนดไว
 
 
เกณฑ มาตรฐาน 

๑. พัฒนาแผนกลยุทธ0จากผลการวิเคราะห0 SWOT กับวิสัยทัศน0ของวิทยาลัยและพัฒนาไปสู�แผน 
กลยุทธ0ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปN ตามกรอบเวลาเพ่ือให
บรรลุผลตามตัวบ�งชี้และเปmาหมายของ
แผนกลยุทธ0 

๒. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให
ทุกหลักสูตรดําเนินการวิเคราะห0ข
อมูลทางการเงินท่ี    
ประกอบไปด
วย ต
นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วนค�าใช
จ�ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย0 บุคลากร  
การจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห0ความคุ
มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 

๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปAนผลจากการวิเคราะห0และระบุป@จจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ป@จจัยภายนอก หรือป@จจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได
ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

๔. บริหารงานด
วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ
วนท้ัง ๑๐ ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย�าง
ชัดเจน 

๕. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให
มีการดําเนินการจัดการความรู
ตามระบบโดยครอบคลุม 
พันธกิจด
านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  

๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

๗. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให
ทุกหน�วยงานในวิทยาลัยมีการดําเนินงานด
านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีวิทยาลัยกําหนด ประกอบด
วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
 
 



๘๓ 

 

เกณฑ การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๓ - ๔ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๕ - ๖ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๗ ข
อ 
 
หมายเหตุ 
๑) แผนกลยุทธ0 แผนปฏิบัติการประจําปN แผนกลยุทธ0ทางการเงิน ต
องวางแผนตามปNงบประมาณ  
๒) ในการประเมินตามตัวบ�งชี้นี้  ให
ใช
ปNงบประมาณ โดยคิดจากปNการศึกษาบวกหนึ่ง เช�น ปNการศึกษา ๒๕๕๗  
    ให
ใช
แผน  ปNงบประมาณ ๒๕๕๘  
๓) การวิเคราะห0ข
อมูลทางการเงิน  ได
แก� 
 ๓.๑) ค�าใช
จ�ายท้ังหมดต�อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า หมายถึง งบหมวดเงินเดือน 
ค�าตอบแทน ค�าใช
สอย ค�าวัสดุ ค�าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค�าเสื่อมราคา ท้ังนี้ให
คิดตามปNงบประมาณ 
 สูตรการคํานวณ 
 
 

 
 ๓.๒) สินทรัพย0ถาวรต�อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า 
       สินทรัพย0ถาวร หมายถึง สินทรัพย0ท่ีวิทยาลัยครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย โดย
จัดเปAนประเภทย�อย ๓ ประเภท คือ ครุภัณฑ0 อาคารสถานท่ี และท่ีดิน  ซ่ึงโดยท่ัวไปแล
วสินทรัพย0ถาวรจะ
แสดงถึงการจัดสรรเงินของวิทยาลัยท่ีจะนําไปใช
จ�ายในหมวดครุภัณฑ0และการก�อสร
างอาคาร 
 สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 ๓.๓) ร
อยละของเงินเหลือจ�ายสุทธิต�องบดําเนินการ 
        รายได
ท้ังหมดของวิทยาลัยภายหลังท่ีหักจากงบดําเนินการท้ังหมดออกแล
ว โดยแสดงในรูปของ
ร
อยละของงบดําเนินการ เปAนการแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด
านการเงินของ
สถาบันอุดมศึกษา และใช
บ�งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด
านทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยใน
ระยะยาว ท้ังนี้ให
คิดตามปNงบประมาณ 
               งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค�าตอบแทน ค�าใช
สอย ค�าวัสดุ ค�าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน  โดยไม�รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ0 ท่ีดินและสิ่งก�อสร
าง)  งบดําเนินการคิดจากท้ังสองแหล�ง 
คือ จากงบประมาณแผ�นดิน และงบเงินรายได
 (เงินนอกงบประมาณแผ�นดิน) ท้ังนี้ให
คิดตามปNงบประมาณ 
 สูตรการคํานวณ 
 
  
 

ค�าใช
จ�ายท้ังหมดในปNงบประมาณนั้น 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าในปNงบประมาณนั้น 

 

สินทรัพย0ถาวรในปNงบประมาณนั้น 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าในปNงบประมาณนั้น 

เงินเหลือจ�ายสุทธิในปNงบประมาณนั้น 
งบดําเนินการในปNงบประมาณนั้น 

X ๑๐๐ 



๘๔ 

 

๓.๔) งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย0ท้ังในประเทศและต�างประเทศต�ออาจารย0ประจํา 
       เงินท่ีวิทยาลัยจัดสรรเพ่ือพัฒนาคณาจารย0ท้ังในประเทศและต�างประเทศ  ได
แก�เงินท่ีใช
เพ่ือ 
       ๑. การส�งบุคลากรไปศึกษาต�อ 

      ๒. การส�งบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
      ๓. การฝPกอบรมท่ีวิทยาลัยจัดข้ึนเอง  โดยมีวัตถุประสงค0เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย0 

 สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 ๓.๕) ค�าใช
จ�ายท้ังหมดท่ีใช
ในระบบห
องสมุด คอมพิวเตอร0 และศูนย0สารสนเทศต�อนักศึกษาเต็มเวลา    
เทียบเท�า 
        ค�าใช
จ�ายท่ีวิทยาลัยใช
เพ่ือการพัฒนาระบบห
องสมุด คอมพิวเตอร0 และศูนย0สารสนเทศท่ีใช
เพ่ือ
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได
แก� งบดําเนินการและงบลงทุนท่ีใช
ในการจัดซ้ือระบบ อุปกรณ0 
โปรแกรม และครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0อ่ืนๆ ตลอดจนค�าใช
จ�ายในการพัฒนาระบบและเครือข�ายคอมพิวเตอร0เพ่ือ
การเรียนการสอนและการค
นคว
าของนักศึกษา ค�าจ
างบุคลากร ค�าเสื่อมราคา และค�าใช
จ�ายในการปรับปรุง
อาคาร ห
องเรียน ห
องปฏิบัติการ 
 สูตรการคํานวณ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย0ท้ังในประเทศและต�างประเทศในปNการศึกษานั้น 
จํานวนอาจารย0ประจําในปNการศึกษานั้น 

ค�าใช
จ�ายท้ังหมดท่ีใช
ในระบบห
องสมุด คอมพิวเตอร0และศูนย0สารสนเทศในปNงบประมาณนั้น 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าในปNงบประมาณนั้น 



๘๕ 

 

ตัวบ"งช้ีท่ี ๕.๓  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ"งช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ"งช้ี 

วิทยาลัยมีหน
าท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
วิทยาลัย โดยมีการดําเนินการต้ังแต�การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ0การประเมินจะมุ�งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให
สามารถส�งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานให
 เปAนไปตามท่ี
กําหนด สะท
อนการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ มาตรฐาน  

๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัยให

เปAนไปตามองค0ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  

๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให
เปAนไปตามระบบท่ีกําหนดในข
อ ๑ และรายงานผล
การติดตามให
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร ให
เกิดผลตามองค0ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

๔. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
๕. นําผลการประเมินและข
อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและ

การดําเนินงานของวิทยาลัยให
มีคุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค0ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 

 
เกณฑ การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข
อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข
อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข
อ 
 



๘๖ 

บทท่ี ๖ 
แนวทางการวิเคราะห�และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต�องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให�
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน%ของสถาบัน โดยต�องพิจารณาเกณฑ%มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข�องใน
ระดับชาติด�วย เพ่ือให�เป/นไปตามเกณฑ%ข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุ3งสู3เป5าหมาย จุดเน�น จุดเด3น หรือ 
เอกลักษณ%ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต�องประกอบด�วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพ่ือนําข�อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย3างต3อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล3าวอย3างน�อยต�องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ต�องควบคุมให�มีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป/นระยะๆ โดย
ท่ีมีกลไกการดําเนินงานอย3างชัดเจน เช3น มีผู�รับผิดชอบ/ผู�บริหาร/ผู�เก่ียวข�อง/ผู�มีส3วนได�ส3วนเสีย มีส3วน
ร3วม เม่ือครบหนึ่งป:การศึกษา ก็ต�องมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล3าว เพ่ือ
นําไปปรับปรุงพัฒนาในป:ถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก�าวหน�าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย3างน�อยหนึ่งครั้งในทุกสามป: และแจงผล
ให�สถานศึกษาทราบ รวมท้ังเป=ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต3อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เป/นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร3หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีประกาศไว�ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท้ังนี้ได�กําหนดให�
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) เป/นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซ�อนของการจัดทํารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ3านระบบอิเล็กทรอนิกส% ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
จัดทําข้ึน สอดคล�องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค%การมหาชน) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 ท้ังนี้ เนื่องจากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีการประเมินคุณภาพภายใน ๒ ระดับ ได�แก3 
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน (วิทยาลัย) โดยการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต3ละระดับ
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ระดับหลักสูตร  มีองค%ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๖ องค%ประกอบ  ได�แก3 
องค%ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 
องค%ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
องค%ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา 
องค%ประกอบท่ี ๔ อาจารย% 
องค%ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
องค%ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู� 

 



๘๗ 

 องค%ประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐานเป/นองค%ประกอบท่ีต�องดําเนินการให�เป/นไปตามเกณฑ%
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห3งชาติ และเกณฑ%ต3างๆ ท่ีเก่ียวข�อง มี ๑ ตัวบ3งชี้
จํานวนเกณฑ%ข้ึนอยู3กับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไม3เป/นไปตามเกณฑ%ใดเกณฑ%หนึ่งถือว3าหลักสูตร
นั้น “ไม3ได�มาตรฐาน” และมีค3าคะแนนเป/น“ศูนย%” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผ3านทุกเกณฑ%ถือว3า
เป/นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค%ประกอบท่ี ๒ – ๖  
ดังแสดงตามภาพต3อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ่ึงการแปลผลจะเป/นการอธิบายว3า 
 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐ หมายถึง หลักสูตรไม3ได�มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐.๐๑ – ๕.๐๐ หมายถึง หลักสูตรเป/นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

     ตามคะแนนท่ีได�  ดังนี้ 
 
 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบ3งชี ้๑๓ ตัวบ3งชี้ 
                                                   ๑๓ 
 



๘๘ 

 
 

 
 
 
 

 
แม�ว3าหลักสูตรไม3ผ3านองค%ประกอบท่ี ๑ (การกํากับมาตรฐาน) ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันต�อง

ประเมินตัวบ3งชี้ขององค%ประกอบท่ี ๒ ถึงองค%ประกอบท่ี ๖ ด�วย เพ่ือให�ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห%ในรายละเอียดของปSจจัยนําเข�า กระบวนการ ผลลัพธ% และรายองค%ประกอบ โดยไม3
ต�องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป/นการวิเคราะห%ในเชิงคุณภาพในองค%ประกอบท่ี ๒ ถึงองค%ประกอบ
ท่ี ๖ เก่ียวกับจุดเด3น และจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต3อไป แสดงดังตารางต3อไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห�คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 หมายเหตุ   ในประเด็นตัวบ3งชี้ท่ี ๓.๓ และ ๔.๓ เป/นผลลัพธ%ของกระบวนการย3อย 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ น�อย 
๒.๐๑ - ๓.๐๐ ปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 

 
องค� 

ประกอบ 
ท่ี 

 
คะแนน 
ผ(าน 

 
จํานวน 
ตัวบ(งช้ี 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

 
ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคณุภาพน3อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคณุภาพปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคณุภาพดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ไม3ผ3านการประเมิน หลักสูตรไม3ได�มาตรฐาน 

๒ 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บ3ง
ชี้ 

ใน
อง

ค%ป
ระ

กอ
บที่

 ๒
-๖

 

๒ - - ๒.๑, ๒.๒   

๓ ๓ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ - -   

๔ ๓ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓ - -   

๕ ๔ ๕.๑ ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ -   

๖ ๑ - ๖.๑ -   

รวม ๑๓ ๗ ๔ ๒   

         ผลการประเมิน 
 

     



๘๙ 

 
ตัวอย(างรายงานผลการวิเคราะห�จุดเด(นและจุดท่ีควรพัฒนา  
องค�ประกอบท่ี ๒ - องค�ประกอบท่ี ๖ 
 
จุดเด(น 
๑. 
๒. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. 
๒. 
 

๒. ระดับสถาบัน (วิทยาลัย) 
การประเมินระดับสถาบัน (วิทยาลัย) จะสะท�อนผลการดําเนินงานของผู�บริหารวิทยาลัยใน ๔ พันธกิจ รวมท้ัง

ระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยด�วย โดยแสดงเป/นค3าเฉลี่ยในแต3ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห%
แยกเป/นปSจจัยนําเข�า กระบวนการ และผลลัพธ%ด�วย เพ่ือให�ผู�บริหารได�นําไปใช�เป/นข�อมูลในการปรับปรุง
พัฒนา ตามตารางต3อไปนี้ 

 

ตารางวิเคราะห�ผลการประเมินระดับสถาบัน (วิทยาลัย) 

 
ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  เป/นค3าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสตูร 

วิทยาลัยควรวิเคราะห%ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด3น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต3ละองค%ประกอบด�วย 

ตามตัวอย3างดังต3อไปนี้ 
 

องค�ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 
 

ตัวบ(งช้ี 

 

I 

 

P 

 

O 

 

คะแนน 
เฉล่ีย 

๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงานต3องปรับปรุงเร(งด(วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดําเนินงานต3องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช3 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

๑ ๔    ๑.๒ ๑.๔, ๑.๕ ๑.๑   

๒ ๓ ๒.๒ ๒.๑ ๒.๓   

๓ ๑ - ๓.๑ -   

๔ ๑ - ๔.๑ -   

๕ ๒ - ๕.๑, ๕.๓   -   

รวม ๑๑ ๒ ๗ ๒   

ผลการประเมิน      



๙๐ 

ตัวอย(างรายงานผลการวิเคราะห�จุดเด(นและจุดท่ีควรพัฒนา  
องค�ประกอบท่ี ๑ - องค�ประกอบท่ี ๕ 
จุดเด(น 
๑. 
๒. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. 
๒. 

 


