คำนำ
สถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีอานาจหน้าที่
และพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โดยการควบคุม กากับ ดูแลและสนับสนุนให้วิทยาลัยต่างๆ
ในสังกัด ทาหน้าที่ผลิตบุคลากรให้แก่หน่วยงานบริการสุขภาพทั้งในและนอกสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบัน
พระบรมราชชนก มีวิทยาลัยอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 39 แห่ง และได้ดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษามาโดยตลอด ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพสาหรับใช้ในการประเมินคุณภาพภายในใหม่ เป็นการพัฒนาทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพ
และเกณฑ์การตัดสิน ให้สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ) พ.ศ. 2557 รวมทั้งผนวกตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสภา
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆได้อย่างเต็มศักยภาพ
ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกทุกระดับทั้งในส่วนกลางและวิทยาลัยต่างๆ มีความเข้าใจในตัว
บ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมิน จึงได้จัดทาเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกทุกระดับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สถาบันพระบรมราชชนกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ การประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนกลางและวิทยาลัย ในการนาไปใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับวิทยาลัยและหลักสูตร รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
เพือ่ ให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอย่างเป็นระบบต่อไป
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ภำคผนวก
ภาคผนวก ก แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
ภาคผนวก ข ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ภาคผนวก ค ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวก ง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวก จ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ภาคผนวก ฉ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ องมาตรฐานคุณ วุ ฒิ อ าชีว ศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวก ช หนังสือสถาบัน พระบรมราชชนก ที่ สธ.๐๒๐๓.๐๕๕/๓๐๓ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๕๕๘ เรื่ องการขอยกเว้น และเที ยบเคี ยงตั ว บ่ งชี้ ส าหรับ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหนังสือ
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๓)/๓๔๘๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การขอยกเว้น
และเที ย บเคี ย งตั ว บ่ ง ชี้ ส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑

บทที่ ๑
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
๑. เหตุผลและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
๑.๑ ความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิ จ หลั ก ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติ มี ๔ ประการ คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและการทํ า นุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การดํ า เนิน การตามภารกิ จ
ทั้ง ๔ ประการดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ทําให้ การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุ ดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็น
ที่จะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
๑) คุ ณ ภาพของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ภายในประเทศที่ มี แ นวโน้ ม แตกต่ า งกั น มากขึ้ น
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
๒) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
๓) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่ นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศใหม่ ม ากขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การสร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
๔) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป
๕) สั ง คมต้อ งการระบบอุ ดมศึ ก ษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นรวม (participation)
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จั ด ให้ มีร ะบบการประกั น คุ ณภาพภายในรวมถึ งให้ มี สํ า นั กงานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาทําหน้ าที่ป ระเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๗) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
เพื่อเป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย
ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๘) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาได้ป ระกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
เพื่อให้การจั ดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา

๒
๙) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษารวมกับต้นสังกัดจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
๒) เพื่ อตรวจสอบและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตั้ งแต่ ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะวิ ช าหรื อหน่ ว ยงาน
เทียบเท่ าและสถาบั นอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน
๓) เพื่อให้หลั กสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอัน จะนํ าไปสู่ การกําหนดแนวทางในการพั ฒ นาคุณภาพไปสู่ เป้ าหมาย (targets) และเป้ าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
๔) เพื่อ ให้ ไ ด้ ข้อ มู ล ที่ ส ะท้ อนจุ ดแข็ ง จุ ดที่ ค วรปรับ ปรุง ตลอดจนข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน
๕) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็น ประโยชน์ ต่อผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย ทําให้มั่นใจว่ าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กําหนด
๖) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็น
สําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กําหนด
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ่ ง ประกอบด้ ว ย “ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบั น อุ ดมศึ กษา การประกัน คุ ณภาพภายใน เป็น การสร้ างระบบและกลไกในการพั ฒ นา ติด ตาม
ตรวจสอบและประเมิน การดําเนิน งานของสถาบันอุดมศึกษาให้ เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสั งกัด โดยหน่ว ยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่ าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ

๓
ประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มี
การติด ตามและตรวจสอบคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษา โดยคํา นึง ถึง ความมุ่ งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน ) หรื อ เรี ย กชื่ อ ย่ อว่ า “สมศ.” พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ กํ า หนดให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ต้ อ งได้ รั บ
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
๒.๒ กรอบแผนอุด มศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ได้ กํ า หนดแนวทาง
การพัฒนาและแก้ปั ญหาอุดมศึกษาที่ไร้ ทิศทาง ซ้ํา ซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิ ทธิภ าพ โดยใช้กลไก
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตาม
ความหลากหลาย ทั้ ง การพั ฒ นาฐานราก สั ง คม เศรษฐกิ จ รวมถึ ง การกระจายอํ า นาจในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
การขับเคลื่อนภาคการผลิ ตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแต่ล ะกลุ่ มเหล่ านี้ จะนํ าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงอุดมศึกษา และส่ งผลกระทบที่เป็น ประโยชน์ ต่อ
ประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ การทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตใน
สาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่ างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่ านี้มีกลไกรวมกันใน
การประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาว
การประเมิ น คุ ณ ภาพควรนํ า ไปสู่ ร ะบบรั บ รองวิ ท ยฐานะ (accreditation) ที่ นั ก ศึ ก ษาและสาธารณะให้
ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้ง
การโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ดั ง กล่ า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในปี ๒๕๕๑ กํ า หนดประเภทหรื อ กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ ต่ํากว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นเพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรู้เขาสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบั น สนั บ สนุ น รองรั บ การเปลี่ ย นอาชี พ พื้ นฐาน เช่ น แรงงานที่ ออกจากภาคเกษตร เป็น แหล่ งเรี ย นรู้
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบัน ที่เ น้น ระดั บปริ ญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิ ต บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อ
รองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดั บบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ด้วยก็ได้

ั

๔
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่ ม สาขาวิ ช า ทั้ ง สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตร์ กายภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ สั ง คมศาสตร์ ห รื อ
มนุ ษยศาสตร์ รวมทั้ง สาขาวิช าชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้น การทํา วิทยานิพนธ์ ห รือการวิจัย หรือเน้ น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสอง
ด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้
อาจจําแนกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ ๒ เป็น
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบัน ที่ เ น้น การวิจั ย ขั้น สู งและผลิ ตบัณ ฑิ ตระดับบั ณ ฑิต ศึกษาโดยเฉพาะระดั บ
ปริ ญ ญาเอก หมายความถึ ง สถาบั น ที่เ น้ นการผลิ ต บัณฑิ ตระดับ บัณฑิ ตศึก ษาโดยเฉพาะระดั บปริ ญญา
เอก และเน้นการทําวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้นํ าทางความคิดของประเทศ สถาบัน มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ อยู่ในแนวหน้ าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และขอค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดั ง นั้ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งสร้ า งกลไกการประเมิ น คุ ณ ภาพให้ ส อดรั บ กั บ
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่มดังกล่าว
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กําหนดให้อุดมศึกษา
ไทยในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่ งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกําลังคนที่มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคม
มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่ างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ ให้เป็นมืออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็ นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิด สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดย
อาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ปี ๒๕๕๙ “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น สร้ า งสั ง คมการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ
ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียน
และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
๒.๓ มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
ประกอบด้ ว ยมาตรฐาน ๓ ด้ า น ได้ แ ก่ มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต มาตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
การอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐาน
ย่ อ ยทั้ ง ๓ ด้ า นนี้ อยู่ ใ นมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติที่ ป ระกอบด้ ว ยมาตรฐานย่ อ ย ๓ มาตรฐานเช่ น กั น
คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ ๒ แนว
การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุด มศึกษาจะมีความสอดคล้ องและสั มพันธ์ กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาบรรลุ ต ามจุ ด มุ่ ง หมายและหลั ก การของการจั ด
การศึ ก ษาของชาติ นอกเหนื อ จากมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ น มาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการ

๕
การอุดมศึกษาได้จัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อ
นําไปสู่การพัฒ นาสถาบั นอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ ด้าน คือ มาตรฐานด้าน
ศั ก ยภาพและความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษา และมาตรฐานด้ า นการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และกํ า หนด กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ๔ กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ก วิ ท ยาลั ย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ ร ะดั บอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการอุด มศึ ก ษาและเพื่ อ เป็ น
การประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ส า ข า วิ ช า ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง น้ อ ย ๕ ด้ า น คื อ ด้ า น
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลั ง จากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลั ยเดิม ) ในฐานะหน่ว ยงานต้นสั งกัดที่ทําหน้าที่กํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้มี
มติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย
เดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทําเป็น ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ
ให้ทบวง มหาวิทยาลัยสนับสนุน และส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด ที่ มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลสถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสํ า หรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
จากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นใน
แต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิน
ระบบกลไกและประเมิน ผลการดําเนิ น งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ล ะคณะวิช าหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา
หลั ง จากดํ า เนิ น การตามประกาศฉบั บ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไประยะหนึ่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาพ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสองโดยสาระสําคัญ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ม าอย่ า ง
ต่อเนื่อง ต่อมาในปี ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ทําหน้าที่หลั ก ๒ ประการคือ ๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

๖
การประกัน คุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษา เพื่อส่ งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุง
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
๓. การประกันคุณภาพการศึกษา
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิ บั ติ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษามาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่ อ เป็ น แนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสํา คัญ ๓ ประการคือการให้เสรีภาพทาง
วิชาการ(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (inStitutional autonomy) และ
ความพร้ อมของสถาบั น ที่จ ะรั บ การตรวจสอบคุ ณภาพจากภายนอกตามหลั กการของค์ ว ามรั บผิ ดชอบที่
ตรวจสอบได้ (accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็น อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๓.๑ แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓.๑.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้ ว ยกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก สถาบั น จึ ง มี อิ ส ระในการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กัน แพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือ
เป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางานที่
เริ่มต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้
การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกัน
แก่สาธารณชนให้มั่นใจว่ าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่สําคัญ
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

๗
หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้
๑) ส่ งเสริ มพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุม ปัจจัยนําเข้า และกระบวนการซึ่ง
สามารถส่งเสริมและนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ระบบการประกัน คุณภาพการศึ กษาภายในระดับ อุดมศึก ษา รอบใหม่ ประกอบด้ว ย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน
กํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะและระดับ สถาบั น เป็น การดํ า เนิน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็น
การประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ
๔) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๕) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กําหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อ
ไม่ให้เป็นการทํางานซ้ําซ้อนเกินความจําเป็นหรือสร้างภาระการทํางานของหน่วยงาน
๓.๑.๒ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่เป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่ างๆ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
มาตรฐานสถาบั น อุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.หรือกรอบการปฏิบั ติ
ราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลั ย
ของรัฐ เป็นต้น
กําหนดตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
๑) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้ อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับ จํานวนข้อและระบุว่าผลการ
ดําเนินงานได้กี่ขอ้ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ถือว่า
ได้ ๐ คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบัน ดําเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (peer review) จะพิจ ารณาผลการดําเนิน การนั้นๆ ร่ ว มกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดั บ
คะแนนอยูร่ ะหว่าง ๐ - ๕
๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม ๕ ไว้

๘
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นําไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ใน
การจั ดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกํากับดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัด การ ได้แก่ (๑) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (๒) พันธกิจด้าน
การวิ จั ย (๓) พั น ธกิ จ ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ (๔) พั น ธกิ จ ด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
การบริ ห ารจั ด การ สํ า หรั บ การประกั น คุณภาพระดั บหลั กสู ตรจะเน้นพันธกิจในด้ านการผลิ ตบัณ ฑิตเป็ น
สําคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบัน
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ พันธกิจเหลานั้นได้
ทั้งหมด ในบทที่ ๔ ถึงบทที่ ๖ ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานํ า ไปเป็ น กรอบในการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตั้ ง แต่ ร ะดั บ
หลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษามากกว่ า การประเมิ น คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ติ ด ตาม การ
ดําเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามที่ กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี คุณภาพ และตัว บ่งชี้ที่พัฒ นาขึ้นควร
เชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้น
ที่ ปั จ จั ย นํ า เข้ า และกระบวนการ ซึ่ ง ภายใต้ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ ป็ น กระบวนการให้ ส ามารถสะท้ อ นผลลั พ ธ์ ข อง
การดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย
๓.๑.๓ กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จและ
นําไปสู่การพัฒ นาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูง สุดของสถาบันที่
จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิด
การพัฒ นาคุณภาพอย่ างต่อเนื่ อ ง หน้ าที่ สํ าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่ ว ยงานนี้ คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับคณะและ
สถาบั น ระบบประกัน คุณ ภาพที่ใ ช้ต้ อ งสามารถเชื่ อ มโยงให้ เ กิด คุณ ภาพของการปฏิบั ติ งาน ตั้ ง แต่ ระดั บ
บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็นต้องจัดทํา คู่มือคุณภาพในแต่ละ
ระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แต่ที่สําคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานรวมกันได้ในทุกระดับ
๓.๑.๔ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวิ เคราะห์ ผลการดําเนิ นงานเป็นสิ่ งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่ เ ป็ น จริ ง ถู ก ต้ อ งตรงกั น ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บุ ค คล ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะวิ ช า และ
สถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึง
เป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา

๙
๔. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ใน
หมวด ๕ ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๔ ได้กําหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามี
หน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนดนโยบาย
การพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ อ ไป มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ฉบั บ นี้ ไ ด้ ใ ช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่ มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุม
เป้ าหมายและหลั กการของการจั ดการศึกษาระดับอุ ดมศึกษาของไทยและเป็น มาตรฐานที่คํานึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนําไปใช้กําหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษายั งได้ กํา หนดเกณฑ์ มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา หลั กเกณฑ์การขอเปิ ดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิช าชีพ รวมทั้งการพัฒ นาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่ น คล่องตัว และ
ต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ตลอดจนสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทีก่ ําหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึง
จําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ ๑.๑

๑๐
แผนภาพที่ ๑.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

๕. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่ ว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาปกติที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน งานเพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ํา เสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุ ณ ภ า พภ าย ใ นจึ งต้ อง ดู แล ทั้ ง ปั จ จั ย นํ าเ ข้ า (input) กร ะ บว นก าร (process) แล ะ ผล ผลิ ตห รื อ
ผลลั พ ธ์ (output/outcome) ซึ่ งต่ างจากการประเมิน คุณ ภาพภายนอก ที่เ น้น การประเมิ นผลการจั ด
การศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจึงเป็น
สิ่งจําเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ ๑.๒
แผนภาพที่ ๑.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

๑๑
จากแผนภาพที่ ๑.๒ จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ ว
จําเป็ น ต้องจัดทํารายงานประจํา ปี ที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจํ า ปี ที่ เ ป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามที่ กํ า หนดในระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น
คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็น การบั นทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารอ้ างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ เพื่ อ นํ า เสนอสภาสถาบั น หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตาม
ตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่ มลึก
สะท้ อนภาพที่ แ ท้ จ ริ งของสถาบั น ในการจั ด การศึ ก ษาตั้ งแต่ ร ะดั บ หลั ก สู ตรการดํ า เนิ น การของคณะและ
สถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคมเศรษฐกิจ ความรู้
และทักษะในอนาคตที่ต ลาดงานต้ องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้ เรียน ดังนั้น ระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด
ปัจจุบันระบบการประกัน คุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๐ เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานใน
ทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณของแต่ละสถาบันใน
รอบแรกนี้ ตัวบ่ งชี้ประเมินผลการดําเนิน งานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนําเข้ า กระบวนการและผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอบสนองเจตนารมณ์ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญคือไม่ เป็นภาระซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถประเมิ น ได้ ค รบทุ ก มิ ติ ข องระบบการประกั น คุ ณ ภาพ คื อ ปั จ จั ย นํ า เข้ า
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน
คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวั ตกรรม ในส่ ว นของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่ว ไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับ
สถาบันที่มีจุดเน้นต่ างกัน ได้แก่สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียง
อย่างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่ มีกระบวนการทํางานที่เน้นวงจรคุณภาพ
อย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ

๑๒
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรกโดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจ จัย นําเข้า และกระบวนการ สํ าหรับการวัดผลผลิ ตหรือผลลัพธ์นั้น สํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้นําตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบ
ประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความ
แตกต่างจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุ ดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค ๑
สถาบั น เฉพาะทางที่ เ น้ น ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กลุ่ ม ค ๒ สถาบั น เฉพาะทางที่ เ น้ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยาม
ทีก่ ําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
๒. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับ อุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสํ าคัญของหน่ว ยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทํ าหน้าที่ผลิ ตบัณฑิตให้ มี
คุณภาพ จึงได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดั บ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้ งนี้ ได้ กํา หนดให้ มี การประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายใน
๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ ๔ ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลั กสู ตร คณะ และสถาบันดําเนิน การไปพร้อม
กั น หากเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ น้ น กระบวนการจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลลั พ ธ์ ภ ายใต้ ก ารดํ า เนิ น การตามตั ว บ่ ง ชี้
กระบวนการดังกล่าวด้วย (proceSS performance) ซึ่งได้กําหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย ๖ องค์ ป ระกอบได้ แ ก่
องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา องค์ประกอบ
ที่ ๔ อาจารย์องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ ๖ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการ
ส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (โดยเฉพาะการคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร) ผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์สื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่ งการเรียนรู้ต่างๆ การ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการ
มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

๑๓
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้ วย ๕ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่
๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การ
ทํานุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริห ารจัด การ ตัว บ่งชี้ และเกณฑ์ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ ล ะหลั ก สู ต รที่ ค ณะดู แ ลรวมทั้ ง กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา การบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา การให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การ
ทํานุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริห ารจัด การ ตัว บ่งชี้ และเกณฑ์ การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้าน
การบริหารจัดการมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งนี้ ควร
มุ่งเน้ น การประกั น คุ ณภาพการดําเนิ น การของสถาบันเพื่อ สนั บสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนของแต่ล ะ
คณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้
ได้ข้อมูล ที่ชี้ผ ลการบริ ห ารจั ดการหลั กสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้ง ไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทุกปี การศึกษาตลอดจนเพื่อรองรับการติ ดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ งในทุกสามปี ตาม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้ างความมั่ น ใจต่อสั งคมในเรื่องคุณ ภาพบัณฑิตโดยผู้ เรียนมีง านทํา ผู้ เรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลั กสูตรให้ มีการดําเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต
และส่งเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัย ทัศน์
ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึ กษา มี
ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนิน การของสถานศึกษา เพื่อให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ทั้ ง นี้ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พั ฒ นาขึ้ น หรื อ เป็ น ระบบที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลที่ ส ามารถประกั น คุ ณ ภาพได้ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษา
พั ฒ นาขึ้ น เอง ทั้ ง นี้ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากสภาสถาบั น และเสนอคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภายใน
ระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ
ต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๖ แห่ง
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนํ าผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาค
การศึกษาแบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึก ษา คือ เดือนที่ ๑ –
เดือนที่ ๑๒ ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคมปีถัดไป)
C/S = ดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพในระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และสถาบั น ระหว่ า งเดื อ น
มิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ สถาบั น โดยนํ า ข้ อ เสนอแนะและผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดปี หรือจัดทํ าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณ
พิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ดังนี้
๑. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่
๒. สถาบั น เก็ บ ข้ อ มู ล ระยะ ๑๒ เดื อ นตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ บ นระบบCHE QA
Online และให้ มีการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีทั้งระดับหลักสู ตร คณะวิช า และ
สถาบัน
๓. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
๔. คณะหรื อหน่ ว ยงานเทียบเท่านํ าผลการประเมินระดับหลั กสู ตรมาจัดทํ ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ

๑๕
๕. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
การประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
๖. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน
๗. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลั ก สู ต ร คณะวิ ช า พร้ อมนํ า ผลการประเมิ น เสนอสภาสถาบั นเพื่ อ พิจ ารณาวางแผนพั ฒ นาสถาบัน ในปี
การศึกษาถัดไป
๘. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําปี และแผนกลยุทธ์
๙. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบ CHE QA Online
ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ๑ ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ในกรณี ที่ ต้ อ งการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ระดับหลักสูตรกําหนดไว้ ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็ นผู้ ที่ขึ้นทะเบียนผู้ ประเมินคุณ ภาพภายใน ระดับหลั กสู ตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษา
เป็นดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุ ฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
ในกรณีที่ประสงค์นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ใน
การประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ องค์ ประกอบของคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กําหนดไว้ ดังนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย ๕ คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน

๑๖
- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้
๑. ประธานกรรมการ
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ
- ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิช าการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
- ผู้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
๒. กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- กรณีเป็นฝ่ ายสนั บสนุน ต้องทําหน้าที่ในระดับผู้ อํานวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ของแต่ละวิทยาลัย
๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
- จํ านวน ๓ - ๕ คน โดยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน เป็นบุ คคลภายนอก
วิทยาลัย และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ หลั กสู ตร ของ สกอ. หรื อ ผ่านการอบรมหลักสู ตรผู้ ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย โดยใช้วิทยากรหลักของ สกอ. เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ๑ ชุด อาจประเมินได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน
๑.๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
- จํานวน ๓-๕ คน
- ประธานและกรรมการทุกคน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ สถาบั น ของ สกอ. หรือ ผ่ านการอบรมหลั กสูตรผู้ ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย โดยใช้วิทยากรหลักของ สกอ. เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๗
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี /ปวส. คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ผู้ที่สถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
๑. ประธานกรรมการ
- ผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ
มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับวิทยาลัย คณะหรือเทียบเท่า หรือ
- ผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
- ผู้ที่สถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
๒. กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทําหน้าที่ในระดับผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ผู้ที่สถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
๒. การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๒.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
๑) วิทยาลัยจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA
Online โดยทําการประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และคณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งยืนยันผลการประเมินหลักสูตร ที่ได้ประเมินไปแล้ว
๒.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
๑) วิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร มาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน
๒) วิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และคณะกรรมการฯ
ดําเนินการประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน พร้อมทั้งยืนยันผลการประเมินระดับสถาบัน
๓. ผู้บริหารวิทยาลัยนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัย
๔. ทุกวิทยาลัยดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ให้
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน
๑๒๐ วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา และจัดส่งรายงานอีกหนึ่งฉบับ มายังกลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรม
ราชชนก

๑๘

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันพระบรมราชชนก

๑๙
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

บทที่ ๒
โครงสร้างตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

๒๐
จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน นั้น ด้วยบริบทของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งไม่ได้มีการจัดการศึกษาในระดับคณะวิชา ดังนั้น วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจึงมี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน (วิทยาลัย) โดยมี
โครงสร้างตัวบ่งขี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ระดับสถาบัน (วิทยาลัย)
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
๑. การกํากับมาตรฐาน ๑ . ๑ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ๑. การผลิตบัณฑิต
๑.๑ ผลการบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรโดยรวม
หลักสูตรที่กําหนด โดย สกอ.
(ปริญญาตรี เกณฑ์ ๔ ข้อ)
๒. บัณฑิต
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตาม
๑.๒ อาจารย์ประจําสถาบันที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๒ การได้งานทําหรือ
๑.๓ อาจารย์ประจําสถาบันที่
ผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
การศึกษา
(ขอไม่ประเมิน)
๓. นักศึกษา
๓.๑ การรับนักศึกษา
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
๑.๔ การบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
๔. อาจารย์
๔.๑ การบริหารและพัฒนา ๒. การวิจัย
๒.๑ ระบบและกลไกการ
อาจารย์
บริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์

๒๑
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ระดับสถาบัน (วิทยาลัย)
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
๔.๒ คุณภาพอาจารย์
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
๕. หลั ก สู ต ร การเรี ย น ๕.๑ สาระของรายวิช าใน ๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการ
ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร หลักสูตร
แก่สังคม
ประเมินผู้เรียน
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ ๔. การการทํานุบํารุง ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุ
กระบวนการจั ด การเรี ย น ศิลปะและวัฒนธรรม บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การสอน
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริ ห ารของสถาบั น
เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
๕ . ๔ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
๕.๒ ผลการบริหารงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ของคณะ (ขอไม่ประเมิน)
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ
๖. สิ่งสนับสนุนการ
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๕.๓ ระบบกํากับการประกัน
เรียนรู้
คุณภาพหลักสูตร
รวม ๑๔ ตัวบ่งชี้
รวม ๑๑ ตัวบ่งชี้

๒๒

บทที่ ๒
นิยามศัพท์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เขาถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เ ป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ
๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๒. ความรู้ที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมาย ของคําว่า “การจัดการความรู้ ” คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู คณะ ความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ทํางาน
การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่
(๑) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(๒) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(๕) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้ ” และ “แก่นความรู้ ” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้
ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ ที่ชัด
แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้ าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ ในคน ทั้งที่อยู่ ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ ในสมอง (เหตุผล) และอยู่
ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํา
รวมกันไม่ใช้กิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย

๒๓
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเที ยบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทําได้ดี กว่า เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรร ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ งานสร้ า งสรรค์ใ นระดับ ความร่ วมมือระหว่า งประเทศ หมายถึง โครงการร่ว มมื อ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ
(อย่างน้อย ๕ ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน
๑๐ ประเทศ (อย่ างน้ อย ๕ ประเทศนั บ รวมประเทศไทยด้ว ย) และการให้ คะแนนตามแหล่ ง เผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย
และมี บ ทความที่ม าจากหน่ ว ยงานภายนอกสถาบัน อย่า งน้อย ๓ หน่ว ยงาน และรวมกั นแล้ ว ไม่น้อ ยกว่ า
ร้อยละ ๒๕
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิก ารจั ดทํ า รายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัด ประชุม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความ
ที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย ๓ ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดั บชาติและนานาชาติ ที่ นําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าว่าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ

๒๔
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานศิ ล ปะและสิ่ งประดิ ษฐ์ ท างศิ ล ปะประเภทต่ า งๆ ที่ มี ค วามเป็ น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน
งานสร้า งสรรค์ทางศิล ปะ ได้แก่ (๑) ทัศน์ ศิล ป์ (Visual Art) ประกอบด้ว ย ผลงานด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (๒)
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางค์ศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ
และ (๓) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสําเร็จมาแล้วโดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนาเสนอแหล่ งทุนวิจัยหรือนาเสนอ
ผู้ว่าจ้างในการทําวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้
รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อ
เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้ รับการตี พิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับ ชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิช าการที่ได้รั บการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน ฐานข้อมูล ThaiJournal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรื อ ฐานข้ อมู ล Scopus หรือ วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติต ามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา ๕ ปี เป็นแผนที่ กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ตา่ ง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน
ซึ่งต้อง มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี

๒๕
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะ
กําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้วาสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่ นดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่ วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น
การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้ นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อ
หน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์
ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เขามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช้พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙)
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้ อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กํ า หนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา

๒๖
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่ าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้ า กระบวนการ
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือ ตําแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์
ที่เปิ ดสอน มิใช่ สั มพัน ธ์กับ รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลั กสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่ มสาขาวิช า (Field of
Education) เดียวกันตาม ISCED ๒๐๑๓ (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อ
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่ าขึ้นไป
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือองค์การกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค่า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล ๑ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก
เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้ ๒
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่ เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่แ ละ
ผลงานต่อเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๒๗
๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้ อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
๖) หลักการมีส่วนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ทุกกลุ่ ม มีโ อกาสได้เข้ าร่ ว มในการรั บ รู้ เรียนรู้ ทําความเข้ าใจ ร่ ว มแสดงทัศนะ ร่ ว มเสนอปัญหาหรื อ
ประเด็น ที่สํ าคัญที่เกี่ย วข้อง ร่ วมคิดแนวทาง ร่ ว มการแก้ไขปัญหา ร่ ว มในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่ าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้ อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้ อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์ และเสีย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดคานที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

๑

ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกํากั บดูแลองค์การที่ดี ” สํ านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.)
๒
ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจั ดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.)

๒๘
อาจารย์ หมายถึ ง คณาจารย์ ซึ่ ง จะมี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ที่ ป ระกอบด้ ว ย อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิ ดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่ เต็มเวลาตามเวลาทําการ)
(ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๘)
สําหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงาน จะต้องมีสัญญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้ อยกว่าหน้ าที่ของอาจารย์ ป ระจํา ตามที่กําหนด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ การนับจํานวนอาจารย์ ประจําและ
นักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ที่บรรจุให้มีในปีที่ประเมิน ดังนี้
๙-๑๒ เดือน
คิดเป็น ๑ คน
๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน คิดเป็น ๐.๕ คน
น้อยกว่า ๖ เดือน
ไม่สามารถนํามานับได้
อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
๕ คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญญาโทและปริ ญ ญาเอกในสาขาวิ ช าเดี ยวกั นได้ หรื อเป็ นอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รในหลั ก สู ต ร
พหุ วิ ทยาการได้อี ก ๑ หลั ก สู ต ร โดยต้อ งเป็น หลั กสู ต รที่ ตรงหรือสั มพั นธ์ กับ หลั ก สู ต รที่ ได้ ประจํา อยู่ แล้ ว
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๔๙วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙) ทั้งนี้ กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง ๒ หลักสูตรเท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสูตร ขอให้ นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ภายใน ๓๐ วัน

๒๙

บทที่ ๓
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดาเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่า สาคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
๑. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลั กสู ตรได้ดาเนิ น การเป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
๒. ในการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนิน การ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตาแหน่ง
ทางวิช าการ และผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ส าหรับตั ว บ่ งชี้ เ ชิง คุณ ภาพที ่เ น้น กระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนใน
แต่ละระดับสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
๔. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุก
ระบบต้ อ งได้ รั บ การเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น และเสนอคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภา พภายใน
ระดับ อุดมศึกษา พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบและให้ มีการจัดส่ ง ผลการประเมินพร้อ มข้อมูล พื้นฐานให้ กั บ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัว อย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากองค์ ก ารวิ ช าชี พ ระดั บ นานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรั บ หลั ก สู ต รทางด้ า น
บริหารธุรกิจ) ABET (สาหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจาและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ

๓๐
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
หลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.
๒. บัณฑิต
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๒ การได้งานทาหรือผลงานวิจัย
ของผู้สาเร็จการศึกษา
๓. นักศึกษา

๓.๑ การรับนักศึกษา
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา

๔. อาจารย์

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
๔.๒ คุณภาพอาจารย์

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
๕. หลักสูตร การเรียน

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๑ ข้อ
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเขาศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

๓๑
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

๕.๓ การประเมินผู้เรียน

๖. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการ
สอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดย
มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๓๒
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสาคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พั ฒ นาด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึ กษาให้ มีความทัดเทีย มกัน และได้ ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับต่า งๆ มาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการหลักสูตรให้มีหรื อหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ๓ ข้อ และหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตาม
เกณฑ์ดังกล่าว ๑๑ ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และที่สถาบันพระบรมราชชนกเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมิน
๑. จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร

๒. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

๓. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๔. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

ปวส.
ไม่น้อยกว่า ๓ คน และเป็นอาจารย์
ประจาเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้
และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย ๒ คน

ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)
ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็น
อาจารย์ประจาเกินกว่า ๑
หลักสูตรไม่ได้ และประจา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
คุณวุฒิระดับปริญญาโททางการ
พยาบาล ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
การสอนทางการพยาบาลครบทุก
สาขาหลักทางการพยาบาล ได้แก่
๑. การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ
๒. การพยาบาลเด็ก
๓. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
๔. การพยาบาลอนามัยชุมชน
๕. สูติศาสตร์/การพยาบาลแม่
และเด็ก

ตรี
ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็น
อาจารย์ประจาเกินกว่า ๑
หลักสูตรไม่ได้ และประจา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย
๒ คน

โท
ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็นอาจารย์
ประจาเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้
และประจาหลักสูตรตลอดระยะ
เวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จานวนอย่างน้อย ๓ คน
๑. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ

๓๔
เกณฑ์การประเมิน

ปวส.

ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)

ตรี

โท
ปริญญาโทหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา นั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
๒. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
๓. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
หมายเหตุ หลักสูตรปริญญาโท
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๖
(๔)/ว๘๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค.
๒๕๕๕ กาหนดว่า ให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้
ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่
เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะ
สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้

๓๕
เกณฑ์การประเมิน
๕. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้า
อิสระ

ปวส.

ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)

ตรี

โท
๑. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ใน
การทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
หมายเหตุ การพิจารณากรณี
อาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี้
๑) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์
ทีม่ ีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามา
ทางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา
ได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมี
การกาหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

๓๖
เกณฑ์การประเมิน

๖. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

ปวส.

ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)

ตรี

โท
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนได้
๒) “อาจารย์เกษียณอายุงาน”
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป
จนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ
๑. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
๒. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
หมายเหตุ แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗.๖ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น

๓๗
เกณฑ์การประเมิน

๗. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

ปวส.

ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)

ตรี

โท
บุ ค ลากรที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสายวิ ช าการ
หรื อ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
สถาบั น โดยไม่ ต้อ งพิ จ ารณาด้ า น
คุ ณ วุ ฒิ แ ละต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ที่ จ ะ เ ป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ต้องเป็นบุคลากรประจาในสถาบัน
เท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่ ว ม อาจเป็ น บุ ค ลากรประจ าใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สู งในสาขาวิช า
นั้ น ๆ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่า
กว่าระดับ ๙ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
๑. อาจารย์ประจาและผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ

๓๘
เกณฑ์การประเมิน

๘. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา

๙. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ปวส.

ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)

ตรี

โท
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
๒. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา ๕ คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา ๑๕ คน

๓๙
เกณฑ์การประเมิน

๑๐. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

ปวส.

ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)

ตรี

โท
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง ๒ ประเภท
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน
หมายเหตุ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๐ กาหนดว่า อาจารย์ประจา
๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่
เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน
เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพ
สูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัย
และเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่
ดาเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่
อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน
ควรมีอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน
หมายเหตุ เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์
ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่าเสมอ

๔๐
เกณฑ์การประเมิน
ปวส.
๑๑. การปรับปรุงหลักสูตรตาม ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
รอบระยะเวลาที่กาหนด
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสถาบันพระบรมราชชนก
และสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ ๖)
หมายเหตุ ยกเว้นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสถาบันพระ
บรมราชชนก และสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๔
๑๒. การดาเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
รวม
เกณฑ์ ๓ ข้อ

ตรี (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาล)
ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ ๖)

ตรี
ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ ๖)
หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร ๕ ปี
ประกาศใช้ในปีที่ ๗ หรือ
หลักสูตร ๖ ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ ๘

โท
ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๖)

เกณฑ์ ๓ ข้อ

เกณฑ์ ๓ ข้อ

เกณฑ์ ๑๑ ข้อ

๔๑
- เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด
- วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้
เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแต่ละหลักสูตรกาหนด
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน”
(คะแนนเป็น ศูนย์)
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
๑. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
๒. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
๓. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร รวมทั้งหลักฐานการอนุมัติ หรือให้การเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลในกรณีของวิทยาลัยพยาบาล

๔๒
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริย ธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒ นาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู ้เพื่อการด ารงชีวิต ในสัง คมได้อ ย่า งมีค วามสุข ทั้ง ทางร่ า งกายและจิต ใจ มีความส านึ ก และความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกากั บและส่งเสริมการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา เป็นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยพิจ ารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

๔๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑

คุณภาพบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ. ๒
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทาง
ปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต /ผู้สาเร็จการศึกษา ใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา
สาหรั บ หลั กสู ตรประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้นสู ง (ปวส.) การประเมิน คุณภาพของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องครอบคลุ มมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ ๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้สาเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐ ของจานวนบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

๔๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (ปริญญาตรี)

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทาหรือมีกจิ การของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจาก
วันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิต /ผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมี
งานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็น ประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การ
คานวณร้ อยละของผู้ มีงานทาของผู้ สาเร็จ การศึกษาที่ล งทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้
คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐
สูตรการคานวณ
๑. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
จานวนบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

X ๑๐๐

การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิต/ผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๑๐๐

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจานวน
บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

X๕

๔๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (ปริญญาโท)

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีก ารค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบที่มี
ความน่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชนต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
๑. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

X ๑๐๐

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
๔๐

X๕

๔๖
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
๐.๑๐
๐.๒๐
๐.๔๐

๐.๖๐
๐.๘๐

๑.๐๐

ระดับคุณภาพ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจงให้ กพอ./กก่อ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ ๑
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

หมายเหตุ
๑. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ปีการประเมินนั้น ๆ
๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
๔. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน

๔๗
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา
ความส าเร็ จ ของการจั ดการศึกษาขึ้น อยู่กั บปัจ จัยส าคัญ ปัจจัย หนึ่ง คือ นั กศึก ษา ระบบ
ประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาและ
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และสาหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การเรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้ ว ย ๔ กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่
(๑) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects) (๒) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (๓) กลุ่มทักษะ
การเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม(learning and innovation skills) และ (๔) กลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี (information, mediaand technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
๑) กลุ่ มทักษะการเรี ย นรู และนวัตกรรม ได้แก่ (๑) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
(criticalthinking and problem solving) (๒) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity)
(๓) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
๒) กลุ่ ม ทั กษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (information, media and technology
skills) ประกอบด้ ว ย การรู้ ส ารสนเทศ (information literacy) การรู้ สื่ อ (media literacy) และการรู้
ICT (ICT literacy)
๓) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรั บ ตั ว และยื ด หยุ่ น (adaptability and flexibility) คว ามคิ ด ริ เ ริ่ ม และการเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตน เอง
(initiative and self-direction) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและข้ า มวั ฒ นธรรม (social and cross-cultural
interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็น
ผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม(leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การดาเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา

๔๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑

การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน
และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือ
วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
๐

๑

 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
 ไม่มีแนวคิดในการ
กลไกไปสู่

กากับติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

๒

๓

๔

๕

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก

 มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไกไปสู่

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๔๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรี ยมความ
พร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา
การลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการ
วางระบบการดูแล ให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อย ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต
เกณฑ์การประเมิน
๐
๑
 ไม่มีระบบ
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ
 ไม่มีแนวคิดใน กลไกไปสู่
การกากับ
การปฏิบัติ/
ติดตามและ
ดาเนินงาน
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

๒
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

๓
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

๔
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม

๕
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน

๕๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทาให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ นี้ ให้ อ ธิ บ ายกระบวนการหรื อ แสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
๐

๑

 ไม่มีการรายงาน  มีการรายงานผล

ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานใน
บางเรื่อง

๒

๓

 มีการรายงานผลการ  มีการรายงานผล

ดาเนินงานครบทุก
เรื่องตามคาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

๔
 มีการรายงานผล

การดาเนินงานครบ การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ทุกเรื่องตามคาอธิบาย
คาอธิบายในตัวบ่งชี้ ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ  มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง
ในทุกเรื่อง

๕
 มีการรายงานผล

การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคาอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ดาเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง

หมายเหตุ
๑. ในประเด็นความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ให้ อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดาเนินงานความพึงพอใจต่อการบริห ารหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา
และตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้วย
๒. สถาบันพระบรมราชชนกจะถือเอาจานวนนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน
เป็นจานวนเต็มของนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษานั้นๆ

๕๑
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและ
การปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดาเนินงาน
ตลอดจนการกากับ ดูแ ลและการพั ฒ นาคุ ณภาพอาจารย์ การวางระบบประกัน คุณ ภาพอาจารย์เ ป็น การ
ดาเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้ าใน
หลั ก สู ต ร มี จ านวนอาจารย์ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ช าของหลั ก สู ตร และมี ป ระสบการณ์ ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์

๕๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ
คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผน
ระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
๐
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

๑
๒
 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบกลไก
ระบบกลไกไปสู่ ไปสูก่ ารปฏิบัติ/
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

๓
๔
 มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไป  มีการนาระบบกลไก
สู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติ/
 มีการประเมิน
ดาเนินงาน
กระบวนการ
 มีการประเมิน
 มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการ
กระบวนการจาก
 มีการปรับปรุง/
ผลการประเมิน
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม

๕
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๕๓
หมายเหตุ
๑. ระบบการรับ ในประเด็นระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้น ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานครอบคลุม ระบบการรับอาจารย์ใหม่
๒. ในการประเมินกระบวนการ ข้อคาถามการประเมินควรทาให้เห็นถึงกระบวนการของการสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการอานวยความสะดวกในการทางานอย่างไร
แผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างไร และในกรณีที่ให้อาจารย์ทั้งหมดทาการประเมิน
ข้อคาถามที่ใช้ประเมินควรแตกต่างกันตามความเกี่ยวข้อง

๕๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒

คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยทาให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่ มลึ กทางวิชาการ เพื่อปฏิบั ติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิ ตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลั กสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
= ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
= ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
๑. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X ๑๐๐

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

X๕

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี

๕๕
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
* สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ตัวบ่งชี้ : ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของอาจารย์ประจาหลั กสู ตรที่ มีคุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญาโท เป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
= ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์เทียบเคียงสาหรับวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนกไม่ มี ร ะบบต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ จึ ง ใช้ เ กณฑ์
เทียบเคียง คือ ให้ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ เทียบเคียงได้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕
หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ปวส.
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๑. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X ๑๐๐

๕๖
๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

X๕

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อ
แสดงให้ เห็ นถึงความก้าวหน้ าทางวิชาการและการพัฒ นาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับ การจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี/ปวส.
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
๑. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

X ๑๐๐

๒. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

X๕

๕๗
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐

๐.๖๐
๐.๘๐

๑.๐๐

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ ๒
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจงให้ กพอ./กก่อ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผานเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให้ดาเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบให้มและได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผานเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแลว
- ตาราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิ มพ์แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์ เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้

หมายเหตุ
๑. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๒. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน

๕๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัว บ่งชี้นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงาน ในประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
๐
๑
๒
๓
 ไม่มีการรายงาน  มีการรายงานผล  มีการรายงานผล
 มีการรายงานผลการ
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงาน การดาเนินงาน
ดาเนินงานครบทุก
ในบางเรื่อง
ครบทุกเรื่องตาม
เรือ่ งตามคาอธิบาย
คาอธิบายในตัวบ่งชี้ ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง

๔
 มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง

๕
 มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคาอธิบาย
ในตัวบ่งชี้
 มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
 มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง

หมายเหตุ
๑. การคงอยู่ของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน ถึงการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษานั้นๆ ซึง่ นับสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปี
๒. ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน ถึงความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อ ๓ ประเด็นย่อยในตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ ระบบ
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

๕๙
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน
การบริ ห ารจั ด การ ๓ ด้ า นที่ ส าคั ญ คื อ (๑) สาระของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร (๒) การวางระบบผู้ ส อนและ
กระบวนการเรี ย นการสอน (๓) การประเมิ น ผู้ เ รี ย น ระบบประกั น คุ ณ ภาพในการด าเนิ น การหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง
ระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้ พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๖๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารต้ อ งผ่ า นการรั บ ทราบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร
ควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ
โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ในการรายงานการดาเนิน งานตามตัว บ่งชี้นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
๐
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน
การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

๑
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

๒
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

๓
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

๔
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม

๕
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๖๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลักสูตรต้องให้ความสาคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนใน
วิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง สาหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา
ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
ต้ อ งสามารถให้ ค าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารค้ น คว้ า อิ ส ระ ตั้ ง แต่ ก ระบวนการพั ฒ นาหั ว ข้ อ จนถึ ง การท า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และทาให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและ
ในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้เ กิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการดาเนิน งานตามตัว บ่งชี้นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔)
และการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล
การดาเนินงานทั้งหมด ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย

๖๒
เกณฑ์การประเมิน
๐
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน

การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

๑
 มีระบบ

มีกลไก
 ไม่มีการนา

๒
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบ

กลไกไปสู่การ
ระบบกลไกไปสู่ ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
การปฏิบัติ/
 มีการประเมิน
ดาเนินงาน
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

๓

๔

๕

 มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไก

 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

ไปสู่การปฏิบัติ/
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
พัฒนากระบวนการ กระบวนการจากผล
จากผลการประเมิน การประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม

ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๖๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓

การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning)
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดาเนิ นงานตามตัว บ่งชี้นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ
มคอ.๗)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

๖๔
เกณฑ์การประเมิน :
๐
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิดใน

การกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

๑

๒

๓

๔

๕

 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนาระบบ  มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไกไปสู่  มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

ไปสู่การปฏิบัติ/
ไปสู่การปฏิบัติ/
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
 ไม่มีการปรับปรุง/  มีการปรับปรุง/
กระบวนการจากผลการ
พัฒนากระบวนการ พัฒนากระบวนการ ประเมิน
จากผลการประเมิน  มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๖๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี ในแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐
มีการดาเนินงานร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐
มีการดาเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐
มีการดาเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐
มีการดาเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕
มีการดาเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕
* สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ตัวบ่งชี้ : ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนด
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐
มีการดาเนินงานร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐
มีการดาเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐
มีการดาเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐
มีการดาเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕
มีการดาเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี
มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕

๖๖
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๖๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุ นการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
สิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้อง
มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
๐
 ไม่มีระบบ
 ไม่มีกลไก
 ไม่มีแนวคิด

ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

๑

๒

๓

๔

๕

 มีระบบ มีกลไก  มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 มีระบบ มีกลไก
 ไม่มีการนา
 มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไก  มีการนาระบบกลไกไปสู่การ

ระบบกลไกไปสู่ ไปสู่การปฏิบัติ/
ไปสู่การปฏิบัติ/
การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
กระบวนการ
 ไม่มีการปรับปรุง/  มีการปรับปรุง/พัฒนา
พัฒนากระบวนการ กระบวนการจากผล
การประเมิน

ไปสู่การปฏิบตั ิ/
ดาเนินงาน
 มีการประเมิน
กระบวนการ
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
 มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

๖๖

บทที่ ๔
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย
ระดับวิทยาลัย ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการในระดับ
วิทยาลัย ดังนี้
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
วิทยาลัย
๑. การผลิตบัณฑิต

๒. การวิจัย

๓. การบริการวิชาการ
๔. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๕. การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์พิจารณา

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยรับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ

๑.๒ อาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
๑.๓ อาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (วิทยาลัยสังกัด สบช. ขอไม่ประเมิน)
๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม
๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (วิทยาลัย
สังกัด สบช. ขอไม่ประเมิน)
๕.๓ ระบบการกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และวิทยาลัย

คะแนนเฉลีย่ ของคะแนนประเมินระดับ
วิทยาลัย
คะแนนเฉลีย่ ของคะแนนประเมินระดับ
วิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ
คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ

๖๗
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่ส ำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
ํ ้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอน
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู
ในยุคปัจจุบัน ใช้ห ลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ ย วข้อ งกั บ การบริ ห ารจัด การหลัก สูต รและการเรีย นการสอน เริ่ ม ตั้ งแต่ ก ารกํ า หนดปั จ จัย นํ า เข้ า ที่ ไ ด้
มาตรฐานตามที่กํ าหนด ประกอบด้ว ย การมี อาจารย์ที่ มีป ริม าณและคุณ ภาพตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้

จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

๖๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรในวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
วิทยาลัยรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัยรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลั กสูตรที่ได้รับ การรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน

๖๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒

อาจารย์ประจาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนําเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น วิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ =
ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X ๑๐๐
จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยทั้งหมด
๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
X๕
ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

หมายเหตุ :
๑. คุณ วุฒ ิป ริญ ญาเอกพิจ ารณาจากระดับ คุณ วุฒ ิที่ไ ด้รับ หรือ เทีย บเท่า ตามหลัก เ กณฑ์ก าร
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปี การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีทมี่ ีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจํา ที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย

๗๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้คําปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
๕. นําผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ - ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

๗๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิจ กรรมนั ก ศึ ก ษาต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสมและ
ครบถ้ว น กิจ กรรมนั กศึกษา หมายถึง กิจ กรรมเสริมหลั กสู ตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยวิทยาลัย
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป
๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

๗๒
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ล ะแห่ ง อย่ างไรก็ตามทุกวิทยาลัย จําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่ วนหนึ่งของพันธกิจ
วิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ ณ ภาพ ตามจุ ด เน้ น เฉพาะของแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ เ กิ ด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ
คือ ๑) วิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของวิทยาลัย และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้

จํานวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

๗๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึง
ทรั พยากรบุ คคล ทรัพยากรการเงิ น เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
๓. จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓-๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

๗๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
ชนิดชองตัวบ่งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนําเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ เงิ น
สนับสนุนงานวิจัย ดังนั้น วิทยาลัย จึงต้องจัดสรรเงินจากภายในวิทยาลัย และที่ได้รับจากภายนอกวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของวิทยาลัย
นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยที่วิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดง
ถึงศักยภาพด้านการวิจัยของวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจํา และนักวิจัยจํา เป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕
๑. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค๒ จําแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๒. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค๑ และ ง จําแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

๗๕
๒. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

X๕

หมายเหตุ
๑. การนับจํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจริง
๒. การนับเงินสนับสนุนงานวิจัยให้นับ จํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้นๆ
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน หรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย
๔. เงินสนั บสนุ นโครงการวิจั ย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบัน ที่ได้ล งนามในสั ญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดําเนินการ

๗๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่ าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิช าการระดับ ชาติ หรื อระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
หรือ Scopus หรื อตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ.๒๕๕๖ ผลงานได้ รั บ การจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานที่ทําร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่ง กลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา และนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา และนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา และนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา และนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา และนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา และนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น

๗๗
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ อาจารย์ประจําและนักวิจัย
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ ๑. การนับจํานวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน
๒. ให้นับอาจารย์และนักวิจัยประจําทุกคน

X5

๗๘
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐

๐.๖๐
๐.๘๐

๑.๐๐

ระดับคุณภาพ

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบีย บคณะกรรมการการอุด มศึ กษาว่า ด้ว ย หลั กเกณฑ์การพิ จารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบั น อนุ มั ติและจั ดทํ าเป็ นประกาศให้ ทราบเป็ นการทั่ว ไป และแจ้ งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจ ารณาวารสารทางวิช าการสํ าหรับการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ส ถาบั น
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจงให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจัดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การของตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

๗๙
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ การให้บริ การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สั ง คมโดยกว้ า ง รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการมี ค วามหลากหลาย เช่ น การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ประโยชน์
ทรั พยากรของสถาบั น เป็ น แหล่ ง อ้ างอิง ทางวิ ช าการ ให้ คํา ปรึ กษา ให้ การอบรม จั ดประชุม หรื อสั มมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทํา
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์
อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้

จํานวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม

๘๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ วิทยาลัย จัดทําเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสั งคม โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาหรือหลักสูตร
๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ ๑
๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕. วิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
๖. ทุกภาควิชาหรือหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของ
วิทยาลัยตามข้อ ๒ โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ - ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

๘๑
องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละวิทยาลัย และมีการบูรณาการ
เข้ากับ พัน ธกิจ อื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิ ตบั ณ ฑิต รวมทั้งมีก ารจัดกิ จกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สื บสาน พัฒ นา
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จํานวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๘๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๗. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ – ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ - ๗ ข้อ

๘๓
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทํา
หน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน
ต่ า งๆ ให้ มี คุ ณ ภาพ เช่ น ทรั พ ยากรบุ ค คล ระบบฐานข้ อ มู ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(Good GoVernance)
ตัวบ่งชี้

จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย

๘๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑

การบริหารของวิทยาลัยเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทํา
แผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. พัฒ นาแผนกลยุ ทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสั ยทัศน์ของวิทยาลัย และพัฒ นาไปสู่ แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์
๒. การกํ า กั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หลั ก สู ต รดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่
ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน
๕. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของวิทยาลัย มีการดําเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ และครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
๗. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัย มีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่ วิทยาลัย กําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

๘๕
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ - ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ - ๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

หมายเหตุ
๑) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ
๒) ในการประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ ให้ใช้ปีงบประมาณ โดยคิดจากปีการศึกษาบวกหนึ่ง เช่น ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ให้ใช้แผนปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่
๓.๑) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึก ษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง งบหมวดเงินเดือน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุน ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ
สูตรการคานวณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น
๓.๒) สินทรัพย์ถาวรต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่วิทยาลัย ครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย โดย
จัดเป็นประเภทย่อย ๓ ประเภท คือ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ถาวรจะ
แสดงถึงการจัดสรรเงินของวิทยาลัยที่จะนําไปใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์และการก่อสร้างอาคาร
สูตรการคานวณ
สินทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณนั้น
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น
๓.๓) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินการ
รายได้ทั้งหมดของวิทยาลัยภายหลังที่หักจากงบดําเนินการทั้งหมดออกแล้ว โดยแสดงในรูปของ
ร้ อ ยละของงบดํ า เนิ น การ เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น ของ
สถาบันอุดมศึกษา และใช้บ่งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยใน
ระยะยาว ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ
งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
และเงินอุดหนุน โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหล่ง
คือ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ
สูตรการคานวณ
เงินเหลือจ่ายสุทธิในปีงบประมาณนั้น X ๑๐๐
งบดําเนินการในปีงบประมาณนั้น

๘๖
๓.๔) งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา
เงินทีว่ ิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่เงินที่ใช้เพื่อ
๑. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ
๒. การส่งบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน
๓. การฝึกอบรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
สูตรการคานวณ
เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น
จํานวนอาจารย์ประจําในปีการศึกษานั้น
๓.๕) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า
ค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยใช้เพื่อการพัฒนาระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศที่ใช้เพื่อ
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ์
โปรแกรม และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สูตรการคานวณ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศในปีงบประมาณนั้น
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น

๘๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
วิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต รและ
วิทยาลั ย โดยมีก ารดํ าเนิ น การตั้งแต่การควบคุมคุ ณภาพ การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพ และการพัฒ นา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามที่
กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกในการกํา กับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ ๑ และรายงานผล
การติดตามให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
๔. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
๕. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มาปรับปรุงหลักสูตรและ
การดําเนินงานของวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓-๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

๘๖

บทที่ ๕
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก สถาบั น ต้ อ งวางระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของตนเองให้
เหมาะสมกับ บริ บ ทและวิสั ย ทัศน์ ของสถาบัน โดยต้อ งพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องใน
ระดั บ ชาติด้ว ย เพื่อให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ขั้ นต่่ าที่ป ระเทศก่ าหนดและมุ่ งสู่ เป้า หมาย จุด เน้ น จุด เด่ น หรื อ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกั น คุ ณ ภาพจะต้ อ งประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพื่อน่าข้อมูลไปปรับ ปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดย
ที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อ
น่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจงผล
ให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้
รายงานการประเมิน คุณภาพการศึ กษาภายในระดับ หลั กสู ตร (IQA ระดับหลั กสู ตร) และรายงานผลการ
ด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของ
สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและสามารถรายงานผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
จัดท่าขึ้น สอดคล้ องกับ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดั บหลั กสู ตรและเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณ ภาพภายนอกของส่ า นั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษา(องค์ ก ารมหาชน) และ
ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีการประเมินคุณภาพภายใน ๒ ระดับ ได้แก่
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน (วิทยาลัย) โดยการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับ
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๖ องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ ๑ การก่ากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๘๗
องค์ ป ระกอบที่ ๑ การก่ า กั บ มาตรฐานเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ต้ อ งด่ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี ๑ ตัวบ่งชี้
จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่ าหลักสูตร
นั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่ า
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ ๒ – ๖
ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้

คะแนนรวมเฉลี่ย =

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ ๑๓ ตัวบ่งชี้
๑๓

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐.๐๑ – ๕.๐๐

หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

๘๘
คะแนน
๐.๐๑ – ๒.๐๐
๒.๐๑ - ๓.๐๐
๓.๐๑ – ๔.๐๐
๔.๐๑ – ๕.๐๐

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๒ ถึงองค์ประกอบที่ ๖ ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ ประกอบที่ ๒ ถึงองค์ประกอบ
ที่ ๖ เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้

I

P

๑.๒, ๑.๓, ๑.๔ ๑.๕, ๑.๖

ผลการประเมิน

O

๑

๖

๒

๓

๒.๒

๒.๑

๒.๓

๓

๑

-

๓.๑

-

๔

๑

-

๔.๑

-

๕

๒

-

๕.๑, ๕.๒

-

รวม

๑๓

๔

๗

๒

๐.๐๐ - ๑.๕๐ การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเรงด่วน
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การด่าเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การด่าเนินงานระดับพอใช้
เฉลี่ย
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การด่าเนินงานระดับดี
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การด่าเนินงานระดับดีมาก

๑.๑

ผลการประเมิน

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ และ ๔.๓ เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย

๘๙
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ ๒ - องค์ประกอบที่ ๖
จุดเด่น
๑.
๒.
จุดที่ควรพัฒนา
๑.
๒.
๒. ระดับสถาบัน (วิทยาลัย)
การประเมินระดับสถาบัน (วิทยาลัย) จะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารวิทยาลัยใน ๔ พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจ จัยน่ าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารได้น่าไปใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุง
พัฒนา ตามตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน (วิทยาลัย)
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้

๑
๔
๒
๓
๓
๑
๔
๑
๕
๒
รวม
๑๑
ผลการประเมิน

I

P

O

๑.๒
๒.๒
๒

๑.๔, ๑.๕
๒.๑
๓.๑
๔.๑
๕.๑, ๕.๓
๗

๑.๑
๒.๓
๒

ผลการประเมิน
๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช้
เฉลี่ย
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
วิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

๙๐
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ ๑ - องค์ประกอบที่ ๕
จุดเด่น
๑.
๒.
จุดที่ควรพัฒนา
๑.
๒.

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
ภาคผนวก ข ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ภาคผนวก ค ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวก ง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวก จ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๒
ภาคผนวก ฉ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวก ช หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ.๐๒๐๓.๐๕๕/๓๐๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง
การขอยกเว้นและเทีย บเคียงตัว บ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๓)/๓๔๘๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
การขอยกเว้นและเทียบเคียงตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
๒๕๕๗

ภาคผนวก ก
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๓.๑
การรับนักศึกษา
๑. การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจาที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)
๒. เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตรผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)
๓. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
๔. นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
๕. ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่ าน
เกณฑ์ขั้นต่า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
๖. การกาหนดคุณสมบัติในการรั บเข้าของผู้ส มัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
๗. กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๓.๒
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
๑. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
๓. การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา
๔. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)
๕. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
๖. การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน
หรือสาเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)
๗. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
๘. บัณฑิตศึกษา การกาหนดเวลาให้คาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คาปรึกษาการทา
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๙. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม
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๑๐. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา
๑๑. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
๑๒. การจัดกิจ กรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น
พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
๑๓. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ICT
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
๑๔. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
๑๕. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
๑๖. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น
๑๗. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน
หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๓.๓
การรับนักศึกษา
๑. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
๒. อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา
๔. บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย
ที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๔.๑
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
๑. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๒. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มี
อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทางานตาม
ความชานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจานวนที่ไม่ต่ากว่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
๔. สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
๕. ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รต้ อ งมี ก ารวางแผนระยะยาวด้ า น
อัตรากาลัง ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจาคณะ)
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๖.

สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากาลัง
แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธารงรักษา แผนการหาตาแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ /
เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท
๗. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนด สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจากัดอย่างเป็นระบบ
๘. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์
สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
๙. การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
๑๐. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
๑๑. ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
๑๒. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑๓. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
๑๔. ระบบการยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
๑๕. สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๑๖. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อ
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต
๑๗. การควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
๑๘. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
๑๙. การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนา การเรียนการสอน)
๒๐. การประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์
๒๑. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร
๒๒. บัณฑิตศึกษา ให้ความสาคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากาลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๔.๓
ผลที่เกิดกับอาจารย์
๑. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
๒. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
๓. จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๕.๑
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
๑. หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๒. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้
เรียน
๓. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรี ยนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
๔. คาอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง
ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
๕. เนื้อหาที่กาหนดในรายวิชาไม่มีความซ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร
๖. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
๗. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
๘. การเปิดรายวิชามีลาดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
๙. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จได้ทันตามเวลาที่กาหนดใน
หลักสูตร
๑๐. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
๑๑. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
๑๒. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการ
ศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดารงชีวิต
๑๓. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่
กาหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
๑๔. เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น
๑๕. การควบคุมกากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ
ของสังคม
๑๖. หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับ
ของหลักสูตร
๑๗. หั วข้อวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอก มีความซับซ้อนและลึ กซึ้งและให้ องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดั บ
ปริญญาโท
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๕.๒
การวางระบบผู้สอน
๑. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (คานึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ทางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)
๒. หลักสูตรกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษา
ควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน ๓ วิชา)
๓. มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ. ๓ และ มคอ. ๔) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
๔. การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ. ๔) ทุกรายวิชาแจก
นักศึกษา และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
๕. นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ /ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียม
กัน
๖. หากมีการกาหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คาแนะนา และการปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
๗. หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้
คาปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา
๘. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ คานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสม
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
๙. มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนด
๑๐. มีการกากับให้อาจารย์พิเศษที่มาทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการเรียนการสอน
๑๑. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
๑๒. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑๓. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
๑๔. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต้องมีก่อน
เข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
๑๕. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทางาน/
การประกอบอาชีพ
๑๖. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการ
พูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)
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๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

การเตรียมความพร้อมด้านการทางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทา/การเผยแพร่ผลงาน)
การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน
มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning
การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน)
๒๒. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
๒๓. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร
๒๔. การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
๒๕. การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา
๒๖. การนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
๒๗. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)
๒๘. ระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
๒๙. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
๓๐. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
๓๑. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่
เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
๓๒. มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์
๓๓. มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ /สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
๓๔. หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
๓๕. มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ
ภาคการศึกษา
๓๖. มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก
๓๗. มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูล
ที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
๓๘. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ
๓๙. การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทาข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุน
สนับสนุน
๔๐. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๕.๓
การรับนักศึกษา
๑. การกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
๒. น้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)
๓. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย
เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ)
๔. การกากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
๕. การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงใน
โลกแห่งการทางาน)
๖. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
๗. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับ
ที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการ
การตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
๘. การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
๙. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ. ๗
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
๑๐. การกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน
๑๑. ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้
๑๒. วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการ
วิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาชีพ หรือรับรองโดย สกอ.
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ ๖.๑
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
๑. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
๒. การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
๓. การจัดพื้นที/่ สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
๔. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
๕. สาหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด

ภาคผนวก ก
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
๖. การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดาเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกาหนดความคาดหวังสูงกว่า
ข้อกาหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
โดยเฉพาะแหล่ ง ขอมู ล สารสนเทศเพื่อ การสื บ ค้น และการเรี ยนรู้ ต้อ งมี ม ากกว่ า ข้อ กาหนดที่พึ ง มีข อง
หลักสูตรปริญญาตรี
๗. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
๘. มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย
๙. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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การขอปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ด้วยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกบางแห่ง มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกจึงขอใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เช่นเดียวกับในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (อุดมศึกษา) โดยขอพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานใน
บางรายตัวบ่งชี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้
ระดับการประเมิน
ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการ
ห ลั กสู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รที่
กาหนดโดย สกอ.

4. อาจารย์

5. หลั ก สู ต ร การเรี ย น
การสอน การประเมิ น
ผู้เรียน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับปริญญาตรี
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจา
เกิ นกว่ า 1 หลั กสู ตรไม่ ได้ และประจ าหลั กสู ตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาทีต่ รงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์การประเมิน
- ค่าร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
- ค่าร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่กาหนดให้เป็น
คะแนน 1 = ร้อยละ 80
- ค่าร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่กาหนดให้เป็น
คะแนน 0 = ไม่เกินร้อยละ 80

ระดับ ปวส.
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ประจา
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท ที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
5.4 ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกาหนด
เกณฑ์การประเมิน
- ค่าร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้การดาเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
- ค่าร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้การดาเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ที่
กาหนดให้เป็นคะแนน 1 = ร้อยละ 80
- ค่าร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้การดาเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู้ ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ที่
กาหนดให้เป็นคะแนน 0 = ไม่เกินร้อยละ 80
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