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คำนำ
ความท้ าทายของโลกาภิวั ตน์ ต่ อสถาบั นอุ ดมศึกษา ทั้ งในประเด็ นการบริการการศึ กษาข้ามพรมแดน และ
การเคลื่อนย้ ายนั กศึ กษาและบั ณฑิ ต การประกอบอาชีพของบั ณฑิ ตในอนาคต อั นเป็ นผลจากการรวมตั วของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารประเทศในนโยบายประเทศไทย 4.0 การปรับเปลี่ยนของ
เทคโนโลยี ทั้ งนี้สถาบั นอุดมศึกษามี ความจาเป็ นที่จะต้ องสร้างความมั่ นใจแก่สังคมว่าสามารถพั ฒนาองค์ความรู้ และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตทั้ง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดาเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต้กรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายใน ระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2557 พิ มพ์ ครั้งที่ 3 เมื่ อเดื อนสิ งหาคม 2560 ที่ พั ฒนาตั วบ่ งชี้ และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์
และกระบวนการที่เป็นระบบ ภายใต้การดาเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และส่งเสริม
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุม ติดตามตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2560 – 2561
ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ใช้เป็นแนวทางในการกากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เนื้อหาประกอบไปด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตลอดจน
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้
หน่ ว ยงานสามารถด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล น าไปสู่ การผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณภาพ
สร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า การบริการวิชาการจากองค์ความรู้และบูรณาการความเชี่ยวชาญ
ตามอั ตลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ยกับการท านุ บ ารุงศิ ลปะและวั ฒนธรรมเพื่ อสร้างความเข้มแข็งสู่ ชุ มชน และส่ งผลให้
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
สำนักบริหำรกลยุทธ์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย และ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” (สกอ.) และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”
(สมศ.) เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา
อุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซาซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา
เป็นกลไกหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบัน
ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอานาจในระดับ
ท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษา
แต่ละกลุ่มเหล่านี จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสาคัญ
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุน รองรับ
การเปลี่ยนอาชีพพืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบัน มีบทบาท
ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง หรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทัง
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง
สถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทังสองด้าน รวมทังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทังอุตสาหกรรม
และบริการ สถาบันในกลุ่มนีอาจจาแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ ม ง สถาบั นที่ เน้ นการวิ จั ยขั้ นสู งและผลิ ตบั ณฑิ ตระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาโดยเฉพาะระดั บปริ ญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทาวิทยานิพนธ์และ
การวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นาทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพใน
การขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
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ดั งนั น การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาจึ งต้ องสร้ างกลไกการประเมิ นคุ ณภาพให้ สอดรั บกั บการแบ่ งกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กาหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชีนาการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและต้อง
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน สามารถทางานเพื่อดารงชีพ
ตนเอง ทั งนี โดยอาศัยการบริ หารจัดการอุ ดมศึกษาเชิ งรุกและพระราชบัญญัติ อุดมศึ กษา เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่ มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บน
พืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
1.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วย
มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทัง 3 ด้านนี อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทังในฐานะพลเมือง
และพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละ
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนื อจากมาตรฐานการอุ ดมศึกษาที่ เป็ นมาตรฐานแม่ บทแล้ ว คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาได้จัดทา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ตาม
กลุ่ มสถาบันที่มีปรัชญา วั ตถุประสงค์ และพั นธกิจในการจัดตั งที่แตกต่างกั นได้ อย่ างมีประสิทธิ ภาพและ ประสิทธิผล
ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ มาตรฐานด้านการ
ดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้น การวิจัยขันสูงและผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนัน ยังได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยกาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย
5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 โดยรวมการประกั นคุ ณภาพภายในและภายนอกของการศึ กษาทุ กระดั บไว้ ในฉบั บเดี ยวกั น โดยมี การปรับให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่ างต่ อเนื่ อง นอกจากนี ยั งมี การปรับเปลี่ยนให้ ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้ วย การประเมิ นคุณภาพ
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครังในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทังเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
2. การประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดาเนินการของ
สถานศึ กษา เพื่ อให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
หลักการสาคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยนาเข้า และกระบวนการ ซึ่งสามารถ
ส่งเสริมและนาไปสู่ผลลัพธ์ของการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการตังแต่ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชีและเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระ ในการ
ดาเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและ
สถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ
4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กาหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อไม่ให้เป็น การทางาน
ซาซ้อนเกินความจาเป็นหรือสร้างภาระการทางานของหน่วยงาน
2.1.2 มาตรฐานตัวบ่งชีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่เป็ นกรอบสาคัญในการด าเนิ นงานของสถาบั นอุ ดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุ ดมศึกษา ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อ
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสานั กงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
กาหนดตัวบ่งชีเป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชีเชิงปริมาณและตัวบ่งชีเชิงคุณภาพ ดังนี
1) ตัวบ่งชีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี เป็น 5 ระดับ
มีคะแนนตังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนีจะมีทังการนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด
กรณีที่ไม่ดาเนินการใด ๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยกาหนดการให้
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คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันดาเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดาเนินการนันๆ ร่วมกัน
ก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5
2) ตัวบ่งชีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5
โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน
ทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชีจะกาหนดค่าร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ การศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นาไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดทาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สาหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสาคัญ
ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชีในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของ
การอุดมศึกษา รวมทังการบริหารจัดการได้ทังหมด ซึ่งสามารถชีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านันได้ทังหมด
2.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จและนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ที่จะต้องให้ความสาคัญและ
กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทังกาหนดตัวบ่งชีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสมสาหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพ ที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตังแต่ระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึง ระดับสถาบัน
2.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด และวิเคราะห์ผล
การดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง
ถูกต้องตรงกันทุกระดับ ตังแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนัน ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่ง ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขันตอนการดาเนินงาน ตังแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
3. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหาร
และการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดย
คานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทา
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่
การกาหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทาขึนฉบับนี ได้ใช้
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่ เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภท
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้
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คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตังของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทังการพัฒนา คุณภาพ และยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด ทังมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจาเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึน
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทังนี ความเชื่อมโยง
ระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1

แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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4. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติ ที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ด้วยเหตุนี ระบบประกันคุณภาพภายใน จึงต้องดูแลทังปัจจัยนาเข้า
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่
เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนัน ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2

การประกันคุณภาพภายใน
การ
ปฏิบัติงาน
ของสถาบัน
ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

การประกันคุณภาพภายนอก
รายงานประจาปี

การตรวจเยี่ยม

รายงาน
ผลการประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดย
ต้นสังกัดทุก 3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จาเป็นต้องจัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุ ณภาพภายในตามที่ กาหนดในระบบฐานข้อมู ลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่ งเป็ นการบันทึกผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ตังแต่การจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อนาเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตาม
ตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนัน สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่
แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับหลักสูตร การดาเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกไปรับใช้สังคม

บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (พ.ศ. 2557 – 2561)
ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ
ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของหน่วยย่อยของกำรอุดมศึกษำที่ทำหน้ำที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ จึงได้กำหนดกรอบแนวทำง
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ โดยให้พิจำรณำเพิ่มเติม ในสำระที่เกี่ยวข้องในกรอบ
แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 2559) มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ เกณฑ์มำตรฐำน หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 รวมทั้ง
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน โดยมีองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำม
พันธกิจ 4 ด้ำนของสถำบันอุดมศึกษำ และเพิ่มเติมด้ำนอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถำบัน ดำเนินกำรไปพร้อมกัน หำกเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนกำร
จะต้อง มีกำรประเมินผลลัพธ์ภำยใต้กำรดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กระบวนกำรดังกล่ำวด้วย (process performance) ซึ่งได้
กำหนดหลักกำรพัฒนำไว้ ดังนี้
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดั บหลั กสู ตร ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1
กำรกำกับมำตรฐำน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ ที่ 1 กำรผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม
และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
จุดมุ่งหมำยของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในแต่ละระดับ เพื่อกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำม ตรวจสอบ
คุณภำพและกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถำบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรที่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำของแต่ละคณะ และภำพรวมของสถำบัน อันจะนำไปสู่กำรกำหนด
แนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจัดทำรำยงำน ประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพภำยในเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ทุกปีกำรศึกษำ ตลอดจนเพื่อรองรับกำรติดตำมตรวจสอบ
อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปีตำมกฎกระทรวงฯ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภำพบัณฑิตโดยผู้เรียน
มีงำนทำ ผู้เรียนมีคุณภำพ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และเพื่อประกอบกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552
อย่ำงไรก็ตำม ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรอบใหม่นี้ จะมุ่งเน้นที่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดั บหลั กสู ตรให้ มี กำรด ำเนิ นกำรตั้ งแต่ กำรวำงระบบคุณภำพ กำรควบคุมคุณภำพ กำรติ ดตำม ตรวจสอบคุณภำพ
กำรประเมินคุณภำพและกำรพัฒนำคุณภำพ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตำม
กำรดำเนินงำนของคณะและสถำบันให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและวิสัยทัศน์ที่สถำบันอุดมศึกษำ กำหนด โดยให้สะท้อนผล
กำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรควบคุมคุณภำพในทุกขั้นตอนของกำรผลิตบัณฑิต ในแต่ละปีกำรศึกษำ
อนึ่ง คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ได้ออกประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถำบันอุดมศึกษำมีอิสระในกำรเลือกพัฒนำ
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ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยยึดหลักเสรีภำพทำงวิชำกำรและควำมมีอิสระในกำรดำเนินกำร ของสถำนศึกษำ
เพื่อให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำอย่ำง
ต่ อเนื่ อง สอดคล้ องกับบริบทของสถำบั นอุ ดมศึกษำ และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรอุ ดมศึกษำ เกณฑ์ มำตรฐำนต่ ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องและเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก ทั้งนี้ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ที่สถำบันอุดมศึกษำเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนำรมณ์ของสถำบันอุดมศึกษำและกฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 อำจเป็นระบบที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำพัฒนำขึ้น
หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลที่สำมำรถประกันคุณภำพได้ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถำบัน เช่น ระบบ
AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถำบันอุดมศึกษำพัฒนำขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสภำสถำบัน
และเสนอคณะกรรมกำรประกันคุณภำยในระดับอุดมศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำต้องรำยงำน
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ต่อต้นสังกัด เพื่อพิจำรณำและเปิดเผยต่อสำธำรณะ เพื่ อให้เป็นไปตำมมำตรำ 48 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6
แห่งกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553
2. บริบทมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต (มสด.) มีรำกฐำนมำจำกกำรเป็นโรงเรียนกำรเรือนแห่งแรกของประเทศไทยในชื่อ “โรงเรียน
มัธยมวิสำมัญกำรเรือน” เปิดดำเนินกำรตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ต่อมำเปลี่ยนชือ่ เป็น “โรงเรียนกำรเรือนพระนคร” ในขณะเดียวกัน
ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบำลรัฐบำลแห่งแรกของประเทศไทยชื่อ “โรงเรียนอนุบำลละอออุทิศ” ขึ้นบริเวณพื้นที่เดียวกันกับ
โรงเรียนกำรเรือนพระนครในปี พ.ศ. 2484 ต่อมำในปี พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศยกฐำนะโรงเรียนกำรเรือน
พระนครเป็นวิทยำลัยครู ชื่อ “วิทยำลัยครูสวนดุสิต” และในปี พ.ศ. 2518 พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ 1) มีผลบังคับ
ใช้ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอนุบำลละอออุทิศเป็น “โรงเรียนสำธิตอนุบำลละอออุทิศ” ในปี พ.ศ. 2519 และมีกำรพัฒนำ
มำอย่ำงต่อเนื่อง โดย พ.ศ. 2535 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนชือ่
“สถำบันรำชภัฏ” แก่วิทยำลัยครูทั่วประเทศส่งผลให้วิทยำลัยครูสวนดุสิตเปลี่ยนชื่อเป็น “สถำบันรำชภัฏสวนดุสิต” ตั้งแต่
พ.ศ. 2538 ต่อมำได้ปรับเปลี่ยนสภำพจำก “สถำบัน” เป็น “มหำวิทยำลัย” ในปี พ.ศ. 2547 และเมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม
พ.ศ. 2558 ได้มีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีฐำนะเป็นหน่วยงำนในกำกับของรัฐ โดยพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีผลบังคับใช้ วันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 กำรปรับเปลี่ยนสถำนะเป็นหน่วยงำนในกำกับของรัฐ
มหำวิ ทยำลั ยจึงสำมำรถกำหนดหรือออกรูปแบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ วยตนเองได้ อย่ ำงมี อิสระและมี ควำมคล่อ งตัวใน
กำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น ทั้งกำรบริหำรงำนทั่วไป กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรงำน
วิชำกำร โดยมหำวิทยำลัยสวนดุสิต มีกำรจัดตั้งส่วนงำนของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2558 ประกำศ ณ วันที่ 24 กรกฎำคม
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยส่วนงำนดังนี้
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ส่วนงานจัดการศึกษา
* คณะครุศำสตร์
* คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
* คณะวิทยำกำรจัดกำร
* คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
* คณะพยำบำลศำสตร์
* โรงเรียนกำรเรือน
* โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและ
กำรบริกำร
* โรงเรียนกฎหมำยและ
กำรเมือง
* โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ
* บัณฑิตวิทยำลัย

ส่วนงานบริหารและ
ส่วนงานสนับสนุน
* สำนักงำนมหำวิทยำลัย
* สำนักบริหำรกลยุทธ์
* สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
* สำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน
* สถำบันภำษำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม
* สถำบันวิจัยและพัฒนำ
* สำนักกิจกำรพิเศษ
* วิทยำเขตสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง
* ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง
นครนำยก
* ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง
หัวหิน
* ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง
ลำปำง
* ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง
ตรัง

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 กำหนดประเภทหรือกลุ่มสถำบัน
อุดมศึกษำเป็น 4 กลุ่ม สำหรับมหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้กำหนดสถำนะอยู่ในกลุ่ม ค 2 กลุ่มสถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิต
เฉพำะทำงหรือเฉพำะกลุ่มสำขำวิชำ ในระดับปริญญำตรี
การบริหารมหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมุ่งเน้นกระบวนกำรพัฒนำเพื่อควำมเป็นเลิศในสำขำที่เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์และกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพ ดังนี้
1. การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร ซึ่งวิเครำะห์ข้อมูลจำกหลักสูตรที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับปริญญำตรี โดยแบ่งหลักสูตรหลักได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ
1) กลุ่มหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ ได้แก่ ด้ำนอำหำร ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำนอุตสำหกรรม
บริกำร และด้ำนกำรพยำบำลและสุขภำวะ
2) กลุ่มหลักสูตรที่กำลังสร้ำงควำมโดดเด่นและควบรวมตำมควำมต้องกำรในอนำคตของ
ตลำดแรงงำนตำมควำมชำนำญกำร และควำมมีชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย
2. การจั ด การคุ ณ ภาพด้ า นนั ก ศึ ก ษา ที่ มุ่ ง เน้ น องค์ ควำมรู้ ทั ก ษะ ควำมเชี่ ย วชำญ และ
สมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อควำมสำเร็จของผู้เรียนทั้งด้ำนกำรทำงำนและกำรดำเนินชีวิตตำมกรอบแนวทำงกำร
พัฒนำทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
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3. การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนรู้ และ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ
4. การจั ด การคุ ณ ภาพของการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณ เพื่ อ ใช้ ใ นกำรตั ด สิ น ใจ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหำรระดับสูงให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ขององค์กรในกำรอยู่รอดอย่ำงยั่งยืน
5. การจั ด การคุ ณ ภาพด้ า นบุ ค ลากร ซึ่ ง เป็ น กลไกและองค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง ของ
มหำวิทยำลัยที่มีผลต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพขององค์กรให้เกิดขึ้นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. การจัดการคุณภาพด้านงานวิจัย และกำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก เพื่อสร้ำง
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน
7. การจั ด การคุ ณ ภาพด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ควำมเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่
เอื้ออำนวยต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
8. การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมอยู่ รอด
อย่ำงยั่งยืนให้กับ องค์กร ชุมชนและสังคม ส่งผลให้กำรจัดกำรคุณภำพในองค์ร วมเกิดประสิทธิ ผลตำมวิสั ย ทั ศ น์
ที่กำหนดไว้
ปรัชญา
มหำวิทยำลัยที่สำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรอยู่รอดได้อย่ำงยั่งยืน บนพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพ
(Sustainable Survivability Based on Quality Management)
วิสัยทัศน์
มหำวิ ท ยำลั ย เฉพำะทำงที่ มี อั ต ลั กษณ์ โ ดดเด่ นด้ ำนอำหำร กำรศึ กษำปฐมวั ย อุ ต สำหกรรมกำรบริ กำร
ก ำ ร พ ย ำ บ ำ ล แ ล ะ สุ ข ภ ำ ว ะ ภ ำ ย ใ ต้ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร พั ฒ น ำ บ น พื้ น ฐ ำ น ข อ ง ค ว ำ ม เ ป็ น เ ลิ ศ
บนพื้นฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพ
พันธกิจ
มหำวิ ท ยำลั ย เป็ นสถำบัน กำรศึกษำทำงวิ ชำกำรและวิช ำชีพ ขั้น สูง มี วั ต ถุป ระสงค์ให้ กำรศึกษำส่ง เสริม
วิชำกำรและวิชำชีพขั้นสูงสร้ำงบัณฑิต วิจัย บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ำยทอด และ
พัฒนำองค์ควำมรู้ในด้ำนที่มีควำมเชี่ยวชำญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เจตจํานง
มหำวิ ท ยำลัย มุ่ง หวั งให้ บัณ ฑิต และบุคลำกรของมหำวิท ยำลัย มีคุณ ธรรมกำกับควำมรู้ เพี ย บพร้อมด้วย
สติ ปั ญ ญำและจริย ธรรม เป็ น ผู้ ใฝ่ รู้ มี วิ จ ำรณญำณ มี จิ ต ใจเสี ย สละ มี บุ คลิ กภำพดี เหมำะสม และมี ควำมส ำนึ ก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
เป้าประสงค์
ในภำพรวมของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นเลิศภำยใต้กำรจัดกำร
คุณภำพ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “สวนดุสิต 5.0” (Suan Dusit Movement)
เอกลักษณ์
ผลกำรดำเนินงำนและผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนที่สะท้อนให้เห็นเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของนักศึกษำ และ
ถือเป็นเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย คือ “บุคลิกภำพที่ดีของนักศึกษำ”
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สถานที่ตั้ง

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
 ที่ ตั้ ง แห่ ง ที่ 1 เลขที่ 113 ถนน
พหลโยธิน ตาบลสวนดอก อาเภอเมือง
จังหวัดลาปาง 52100
 ที่ตั้งแห่งที่ 2 ถนนสุเรนท์ ตาบล
สบตุ๋ย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก
ข /4-389 ถนนสุวรรณศร อาเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก 26000

 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
57 หมู่2 ถนนป่าโมกข์-สุพรรณบุรี ตาบลโคก
โคเฒ่ า อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
72000
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
 ที่ตั้งแห่งที่ 1 เลขที่ 139 ถนนวิเศษกุล
ต าบลทั บ เที่ ย ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตรั ง
92000
 ที่ตั้งแห่งที่ 2 เลขที่ 111 หมู่ 3 ตาบล
เขาขาว อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ เลขที่ 228-228/1-3
ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
 บัณฑิตวิทยาลัย 145/9 บัณฑิตวิทยาลัย
ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
สถาบันการบินพลเรือน ตาบลบ่อฝ้าย อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 77110
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3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระบบ
ระดับคณะ/ส่ว นงานที่เทียบเท่าคณะ/
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

ระดับหลักสูตร

ศึกษาเกณ /์ ตัวบ่งชี้
- SDU QA (ส่ว นงาน
/วิทยาเขต/ศูนย์ )
- IQA (คณะ)

ทบทวน ลการประเมิน
คุณภาพ ปการศึกษา 2559

P

กลไก

ปรับปรุงระบบและกลไกย่อย
ระดับหลักสูตร

ทบทวน ลการ
ประเมิน คุณภาพ
ปการศึกษา
2559

ระดับมหาวิทยาลัย

ศึกษาเกณ /์ ตัวบ่งชี้
SDU QA และ IQA

ปรับปรุงระบบและกลไกย่อย
ระดับคณะ/ส่ว นงาน

จัดทํา
- แ นยกระดับคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แ นป ิบัติการระดับคณะ/ส่ว นงาน /วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

ทบทวน ลการ
ประเมิน คุณภาพ
ปการศึกษา
2559

ปรับปรุงระบบและกลไกย่อย
ระดับมหาวิทยาลัย
จัดทํา
- แ นยกระดับคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แ นป ิบัติการระดับมหาวิทยาลัย

- ู้บริหารทุกระดับ
- บุคลากรของมหาวิท ยาลัย/
หน่วยงาน
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แ นป ิบัติราชการ
- านข้อมูล

ควบคุมคุณภาพ

สื่อสารและสร้า งความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

D

ดําเนินการตามแ นและพันธกิจ

ตรวจสอบคุณภาพ

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลพื้น าน

C

ติดตาม ลการดําเนิน งาน
รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
แบบ Peer to Peer

ติดตาม ลการดําเนิน งาน
รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
แบบ Peer to Peer

ติดตาม ลการดําเนิน งาน
รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน
แบบ Peer to Peer

กํา กับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ

กํา กับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ

กํา กับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงการดํา เนินการตามแ นและพันธกิจ

ประกันคุณภาพ

พั นา ู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

A

รายงาน ลการดํา เนินงานรอบ 12 เดือน
่านระบบ CHEQA Online

รายงาน ลการดํา เนินงานรอบ 12 เดือน
่านระบบ CHEQA Online

รายงาน ลการดํา เนินงานรอบ 12 เดือน
่านระบบ CHEQA Online

ประเมิน คุณภาพการศึกษาประจําป

ประเมิน คุณภาพการศึกษาประจําป

ประเมิน คุณภาพการศึกษาประจําป

ตรวจสอบการประเมินตนเอง รายงาน ลการประเมิน และจัดส่ง ลการประเมินคุณภาพในระบบ CHEQA Online ไปยัง สกอ.
ถอดบทเรียนการพั นาคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวป ิบัติที่ดี

เ ยแพร่ต่อสาธารณชนและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

- สภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการประจําคณะ
- คณะกรรมการบริหารคณะ
- คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
/หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
- แ นกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย
- คู่ความร่วมมือ/ ู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย
- ระเบียบและเกณ ์
มาตร านที่เกี่ย วข้อง

- ู้บริหารทุกระดับ
- บุคลากรของมหาวิท ยาลัย/
หน่วยงาน
- ู้กํากับ/ ู้จัดเกบข้อมูล/
ู้เขีย นตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

- บุคลากรของมหาวิท ยาลัย/
หน่วยงาน
- ู้กํากับ/ ู้จัดเกบข้อมูล/
ู้เขีย นตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
- สภามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน คุณภาพ

6. แจ้งแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน

5. จั ดท ำคู่ มื อ กำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 2560-2561

3. ทบทวนผลกำรประเมิ นคุ ณภำพ
ปี กำรศึ กษำที่ ผ่ ำนมำ และจั ดท ำแผน
ยกระดั บ คุ ณภำพ รว มทั้ ง ทบ ทวน
ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละค่ ำ เป้ ำ หมำยตำมระบบ
SDU QA ระดับส่วนงำนอื่นที่เทียบเท่ำ
คณะ/วิทยำเขตและศูนย์กำรศึกษำนอก
ที่ตั้ง และมหำวิทยำลัย
4. ปรับปรุง/วำงระบบและกลไกย่อย

1. คณะกรรมกำรประกั น คุ ณ ภำพฯ
ร่ วมกั นก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ นงำน
ประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำภำยใน
ปีกำรศึกษำ 2560-2561
2. ทบทวนผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพ
ปี กำรศึ กษำที่ ผ่ ำนมำ และจั ดท ำแผน
ยกระดับคุณภำพ ตำมระบบ IQA

กิจกรรม

คณะ

หลักสูตร

  







  

  









 

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ

ระดับ

มหาวิทยาลัย

ธ.ค.

พ.ศ.
2560
ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

พ.ค.มิ.ย.

ปการศึกษา 2560
ก.ค.

พ.ศ. 2561
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

ปการศึกษา 2561

4. แ นการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 2560-2561

พ.ค.มิ.ย.
ก.ค.

พ.ศ.2562
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ปการศึกษา 2562

https://goo.gl/XjV
5Xd

แผนยกระดับคุณภำพ
ตำมระบบ IQA

คู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ปีกำรศึกษำ 2560-2561

คู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ปีกำรศึกษำ 2560-2561

ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ

https://goo.gl/q6Z
D5c

https://goo.gl/q6Z
D5c

https://goo.gl/MGt
9Fo

สรุปผลกำรทบทวน
https://goo.gl/hRn
ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำย p9y
ตำมระบบ SDU QA

https://goo.gl/KbP
pKZ

URL

รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

ลที่ได้จากกิจกรรม

QR Code
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10. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำน
กำรประเมิ น ตนเอง (SAR) รอบ 6
เดือน และเอกสำรหลักฐำนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
11. ตรวจติ ดตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
ให้ ข้ อ เสนอแนะในลั ก ษณะ peer to
peer ร อ บ 6 เ ดื อ น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์

9. หน่วยงำนตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและนำใช้

8. รวบรวมข้ อมู ลพื้ นฐำนส ำหรั บกำร
ประกันคุณภำพ

7. ดำเนินกำรตำมแผนและพันธกิจ

กิจกรรม

คณะ

หลักสูตร





  

  

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ

ระดับ

มหาวิทยาลัย







ธ.ค.

พ.ศ.
2560
ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

พ.ค.มิ.ย.

ปการศึกษา 2560
ก.ค.

พ.ศ. 2561
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

ปการศึกษา 2561
พ.ค.มิ.ย.
ก.ค.

พ.ศ.2562
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ปการศึกษา 2562

https://goo.gl/bM
6G2H
https://goo.gl/wf
mf4o

แบบสรุปผลกำรตรวจ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำฯ
สำหรับกรรมกำร
แบบสรุปประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
กำรตรวจติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำฯ สำหรับ
หลักสูตร
แบบสรุปประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
กำรตรวจติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำฯ สำหรับ
ผู้สังเกตกำรณ์

https://goo.gl/QqP
xgA

https://goo.gl/YQp
uDG

https://goo.gl/3A6
Ndj

https://goo.gl/tHd
7FE

https://goo.gl/Qw
GsS2

URL

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
6 เดือน ระดับหลักสูตร

ประกำศมหำวิทยำลัย
สวนดุสิต เรื่องข้อกำหนด
กำรนำใช้และกำรเผยแพร่
ข้อมูล พ.ศ.2561
ข้อมูลพื้นฐำนที่ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมใช้งำน

รำยงำนกำรประเมินตนเอง
(SAR)

ลที่ได้จากกิจกรรม

QR Code
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11.ตรวจติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
ให้ ข้ อ เสนอแนะในลักษณะ peer to
peer ร อ บ 6 เ ดื อ น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
12. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำน
กำรประเมิ น ตนเอง (SAR) รอบ
9 เดื อ น และเอกสำรหลั ก ฐำนผ่ ำ น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม

คณะ

หลักสูตร

  

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ

ระดับ

มหาวิทยาลัย



ธ.ค.

พ.ศ.
2560
ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

พ.ค.มิ.ย.

ปการศึกษา 2560
ก.ค.

พ.ศ. 2561

ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

ปการศึกษา 2561
พ.ค.มิ.ย.
ก.ค.

พ.ศ.2562

ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ปการศึกษา 2562

https://goo.gl/H8S
7jK
https://goo.gl/F6E
SGA
https://goo.gl/JgT
qif

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
9 เดือน ระดับหลักสูตร
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
9 เดือน ระดับคณะ
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
9 เดือน ระดับ
หน่วยงำนเทียบเท่ำ
คณะ
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
9 เดือน ระดับ
มหำวิทยำลัย

https://goo.gl/bXii
qs

https://goo.gl/YVC
pud

URL

สรุปผลกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำฯ

ลที่ได้จากกิจกรรม

QR Code
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13. ตรวจติ ด ตำมควำมก้ ำวหน้ ำ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ให้ ข้ อเสนอแนะในลั กษณะ peer to
peer ร อ บ 9 เ ดื อ น ใ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม

คณะ

หลักสูตร

  

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ

ระดับ

มหาวิทยาลัย



ธ.ค.

พ.ศ.
2560
ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

พ.ค.มิ.ย.

ปการศึกษา 2560
ก.ค.

พ.ศ. 2561
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

ปการศึกษา 2561
พ.ค.มิ.ย.
ก.ค.

พ.ศ.2562
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ปการศึกษา 2562

https://goo.gl/To3
SYk

แบบสรุปประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
กำรตรวจติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำฯ สำหรับ
หลักสูตร
แบบสรุปประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
กำรตรวจติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำฯ สำหรับ
คณะ/หน่วยงำน
เทียบเท่ำ
แบบสรุปประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
กำรตรวจติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำฯ สำหรับ
มหำวิทยำลัย
แบบสรุปประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
กำรตรวจติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำฯ สำหรับ
ผู้สังเกตกำรณ์
สรุปผลกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำฯ

https://goo.gl/T5J
98o

https://goo.gl/51F
hA6

https://goo.gl/YyLj
Cg

https://goo.gl/htH
BhP

https://goo.gl/eC4j
ap

URL

แบบสรุปผลกำรตรวจ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำฯ
สำหรับกรรมกำร

ลที่ได้จากกิจกรรม

QR Code
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17. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำน
กำรประเมิ น ตนเอง ( SAR) รอบ
12 เดื อ น พร้อมทั้งเอกสำรหลั ก ฐำน
ผ่ำนระบบ CHE QA Online

16. อบรมผู้ ต รวจประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน

14. สำนักบริหำรกลยุทธ์ก ำกับติ ดตำม
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ให้ ค ำปรึ ก ษำ และ
สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนให้ บรรลุ
เป้ำหมำย
15. ปรับปรุงกำรดำเนินกำรตำมแผน
และพันธกิจ

กิจกรรม

  







หลักสูตร

  

คณะ



มหาวิทยาลัย

  

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ

ระดับ

ธ.ค.

พ.ศ.
2560
ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

พ.ค.มิ.ย.

ปการศึกษา 2560
ก.ค.

พ.ศ. 2561
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

ปการศึกษา 2561
พ.ค.มิ.ย.
ก.ค.

พ.ศ.2562
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ปการศึกษา 2562

https://goo.gl/nNc
hLa

รำยงำนกำรประชุม

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
12 เดือน ระดับ
หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
12 เดือน ระดับ
มหำวิทยำลัย

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
12 เดือน ระดับ
หลักสูตร
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
12 เดือน ระดับคณะ

https://goo.gl/y
4q6GD

https://goo.gl/
w78eLo

https://goo.gl/s
tQPcj

https://goo.gl/t
yw9R9

รำยนำมผู้ตรวจประเมิน https://goo.gl/x
คุณภำพฯ
8YmLd

https://goo.gl/FFy
2Er

URL

สรุปผลกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำและ
ข้อเสนอแนะ

ลที่ได้จากกิจกรรม

QR Code
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18. ประชุ ม คณะกรรมกำรประกั น
คุ ณภำพฯ เพื่ อพิ จำรณำรำยงำนกำร
ประเมิ นตนเอง ระดั บ มหำวิ ทยำลั ย
และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริ ห ำร
มหำวิทยำลัย สภำมหำวิทยำลัย
19. ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจำปี 2560 - 2561
19.1 หลักสูตร (ก.ค.-ส.ค.)
19.2 คณะ ส่วนงำนอื่นที่
เทียบเท่ำคณะ/วิทยำเขตและ
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง (ส.ค.-ก.ย.)
19.3 มหำวิทยำลัย (ต.ค.)

กิจกรรม

คณะ

หลักสูตร

  

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ

ระดับ

มหาวิทยาลัย





ธ.ค.

พ.ศ.
2560
ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

พ.ค.มิ.ย.

ปการศึกษา 2560
ก.ค.

พ.ศ. 2561
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

ปการศึกษา 2561
พ.ค.มิ.ย.
ก.ค.

พ.ศ.2562
ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ปการศึกษา 2562

https://goo.gl/g
fCMtk

รำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร
รำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับ
คณะ
รำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ส่วน
งำนอื่นที่เทียบเท่ำ
คณะ/วิทยำเขตและ
ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง
รำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับ
มหำวิทยำลัย

https://goo.gl/r
FRx3k

https://goo.gl/h
m2w1Q

https://goo.gl/C
284nL

https://goo.gl/K
Rf7Qh

URL

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) รอบ
12 เดือน ฉบับปรับปรุง

ลที่ได้จากกิจกรรม

QR Code
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หมายเหตุ :

22. ถอดบทเรีย นกำรพัฒนำคุณภำพ
เทียบสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพ
ปีถัดไป
23. เผยแพร่ ต่ อ สำธำรณชนและ
รองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

21. จัดส่งผลกำรประเมินคุณภำพใน
ระบบ CHE QA Online ไปยังสกอ.

20. ต ร ว จ ส อ บ ค ว ำ ม ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ ว นของรำยงำนกำรประเมิ น
ตนเอง (SAR) และรำยงำนผลกำร
ประเมินของคณะกรรมกำรฯ (CAR)
ในระบบ CHE QA Online

กิจกรรม

คณะ

หลักสูตร

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

มี.ค.เม.ย.

พ.ค.มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.ก.ย.

ต.ค.พ.ย.
ธ.ค.

รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) และ
รำยงำนผลกำรประเมิน
ของคณะกรรมกำรฯ
(CAR) ในระบบ CHE
QA Online ที่ครบถ้วน
ถูกต้อง
รำยกำรยืนยันกำรส่งผล
กำรประเมินฯ ในระบบ
CHE QA Online

ลที่ได้จากกิจกรรม

https://goo.gl/t
diZUF

https://goo.gl/f
d4KHK

URL



ก.ค.

ส.ค.ก.ย.

https://goo.gl/d
kqcXB

พ.ค.มิ.ย.

ปการศึกษา 2562

รำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพฯ บนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

มี.ค.เม.ย.

ปการศึกษา 2561

พ.ศ.2562



ม.ค.ก.พ.

ปการศึกษา 2560

พ.ศ. 2561

https://goo.gl/d
kqcXB

ธ.ค.

พ.ศ.
2560

สรุปผลกำรถอด
บทเรียนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพ





มหาวิทยาลัย

แผนกำรดำเนินงำนสำหรับกำรประเมินรอบปีกำรศึกษำ 2561 (สิงหำคม 2561 – กรกฎำคม 2562)

แผนกำรดำเนินงำนสำหรับกำรประเมินรอบปีกำรศึกษำ 2560 (สิงหำคม 2560 – กรกฎำคม 2561)

  

 

 

หน่วยงานเทียบเท่า
คณะ

ระดับ

QR Code
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5. กระบวนการ วิธีการ และแนวป ิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/ส่วนงานอืน่ ที่
เทียบเท่าคณะ/วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และระดับมหาวิทยาลัย
1. มหำวิทยำลัยวำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปีกำรศึกษำใหม่
2. มหำวิทยำลัยเก็บข้อมูล ระยะ 12 เดือนตำมรอบปีกำรศึกษำอำเซียน (1 สิงหำคม – 31 กรกฎำคมปีถัดไป) และ
ให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นประจำทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัย ตำมระบบ IQA
ส่วนงำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ/วิทยำเขต และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ SDU QA
3. หลักสูตร รวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
4. หลักสูตร คณะ/ส่วนงำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ/วิทยำเขต และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง และมหำวิทยำลัย
รวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
5. จัดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำรฯ ที่มหำวิทยำลัย
แต่งตั้ง
6. คณะและมหำวิทยำลัยกำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ให้คำปรึกษำ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
7. หลักสูตรประเมินตนเองระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน บนระบบ CHE QA Online
8. คณะนำผลกำรประเมินระดับหลักสูตรมำจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับคณะ รอบ 12 เดือน
9. คณะประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลกำรประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
10. ส่วนงำนอื่นที่เทียบเท่ำคณะ/วิทยำเขต และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รอบ
12 เดือน
11. มหำวิทยำลัยนำผลกำรประเมินระดับหลักสูตร ผลกำรประเมินระดับคณะและส่วนงำนอื่นที่เทียบเท่ำ
คณะ/วิทยำเขต และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง มำจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับมหำวิทยำลัย รอบ 12 เดือน
12. มหำวิทยำลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลกำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
คณะ พร้อมนำผลกำรประเมินเสนอสภำมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำวำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยในปีกำรศึกษำถัดไป
13. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในที่ ม หำวิ ท ยำลั ย แต่ ง ตั้ ง (รวมทั้ ง ข้อเสนอแนะของสภำมหำวิ ท ยำลั ย ) มำวำงแผนปรับ ปรุง กำรด ำเนินงำน
แผนปฏิบัติกำรประจำปี และแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัย
14. ส่งรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ผ่ำนระบบ CHE QA Online ภำยใน 120 วัน
นับจำกสิ้นปีกำรศึกษำ
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แนวป ิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหำวิทยำลัยกำหนดให้หน่วยงำนดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์กำรประเมิน IQA หรือ
SDU QA และจั ดท ำรำยงำนกำรประเมิ นตนเอง (SAR) รอบ 6 เดื อน (1 สิ งหำคม 2560 – 31 มกรำคม 2561)
รอบ 9 เดือน (1 สิงหำคม 2560 – 30 เมษำยน 2561) และรอบ 12 เดือน (1 สิงหำคม 2560 – 31 กรกฎำคม 2561) ดังนี้

หน่วยงาน

เกณ ์
การ
ประเมิน

หลักสูตร

IQA1

คณะ

IQA1

ส่วนงำนอื่นที่
เทียบเท่ำคณะ/
วิทยำเขต ศูนย์ SDU QA2
กำรศึกษำนอก
ที่ตั้ง
มหำวิทยำลัย
IQA1
หมายเหตุ

รายงานประเมินตนเอง
รอบ 6 เดือน

รายงานประเมินตนเอง
รอบ 9 เดือน

รายงานประเมิน
ตนเอง
รอบ 12 เดือน
จัดส่ง
ตรวจ
เล่ม
ประเมิน
SAR
คุณภาพ

ตรวจติดตาม
ตรวจติดตาม
อัพโหลด ความก้าวหน้า อัพโหลด ความก้าวหน้า
ไฟล์
โดยกรรมการ
ไฟล์
โดยกรรมการ
ภายใน
ภายใน
เม.ย - พ.ค.
ก.พ.61
ก.พ.61
เม.ย.61
ก.ค. 61
61
ส.ค.พ.ค. 61
พ.ค. 61
ก.ย. 61

ก.ค. ส.ค. 61
ส.ค.-ก.ย.
61

พ.ค. 61

พ.ค. 61

ส.ค.ก.ย. 61

ส.ค.-ก.ย.
61

มิ.ย. 61

มิ.ย. 61

ต.ค. 61

ต.ค. 61

1. เกณฑ์ กำรประเมิน IQA ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึกษำ ใช้ ตำมคู่มือประกันคุ ณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหำคม 2560
2. เกณฑ์กำรประเมิน SDU QA ใช้ฉบับปรับปรุง ซึ่งอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน พร้อมทั้ง เอกสำรหลั กฐำน และ
รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (CAR) ให้หน่วยงำนดำเนินกำรใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นให้หลักสูตรอัพโหลดไฟล์รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร
(SAR - มคอ.7) ที่เว็บไซต์สำนักบริหำรกลยุทธ์ http://www.osm.dusit.ac.th/QS/ และคณะกรรมกำรบันทึกผลกำร
ตรวจติดตำมฯ ที่ https://goo.gl/JyXQNB ภำยใน 7 วันหลังกำรตรวจประเมินเสร็จสิ้น
4. กรณีหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่วิทยำเขต หรือศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง อำจำรย์ประจำ
หลักสูตร/อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรเข้ำร่วมกำรตรวจติดตำมควำมก้ำวหน้ำฯ รอบ 6 เดือน ร่วมกับ อำจำรย์
ประจำหลักสูตร/อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในมหำวิทยำลัยด้วย เพื่อให้กำรดำเนินกำรของหลักสูตรเป็นไปใน
แนวทำงเดี ย วกัน ส ำหรับ กำรตรวจติ ด ตำมควำมก้ำ วหน้ ำฯ รอบ 9 เดื อน ให้ อำจำรย์ ป ระจ ำหลั กสูต ร/อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตกำรณ์อยู่ที่วิทยำเขต และศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยสำมำรถขอรับ
กำรสนับสนุนจำกสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้
5. กำรตรวจประเมิน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รอบ 12 เดือน ให้หน่วยงำนจัดทำรำยงำนประเมิน
ตนเอง (SAR) และรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (CAR) บนระบบ CHE QA Online (ยกเว้นส่วนงำนอื่นที่เทียบเท่ำ
คณะ/วิทยำเขต ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง) พร้อมทั้ง จัดส่งรูปเล่มรำยงำน SAR และ CAR มำยังสำนักบริหำรกลยุ ทธ์
ภำยใน 7 วันหลังกำรตรวจประเมินเสร็จสิ้น โดยสำนักบริหำรกลยุทธ์จะสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเฉพำะกำรตรวจประเมิน
คุณภำพฯ รอบ 12 เดือน เท่ำนั้น

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 1

7
8

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 3

2
3

คณะครุศาสตร์
1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลําดับ

















เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558

3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รับ
การตีพิมพ์

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดําเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2560

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ลําปาง
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง นครนายก

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

รายนามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตร
หลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 มีจํานวน 54 หลักสูตร ที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 หรือ พ.ศ. 2558 ดังนี้
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 3

10
11

12 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 2
14 รัฐศาสตรบัณฑิต 3





ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 3

9



เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558


รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

ลําดับ

3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
3.1 การรับนักศึกษา

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดําเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2560

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

23

สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สาขาวิชาการบริการลูกค้า

3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี








บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

3.1 การรับนักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดําเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2560



21
22
23
24



เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558





ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

นิติศาสตรบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม 2
คณะวิทยาการจัดการ
19 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 2
20 การจัดการบัณฑิต 3

17
18

15
16

ลําดับ

ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ตรัง

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ตรัง

24

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 3

30

3

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
บัญชีบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3

25
26
27
28

29

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

ลําดับ





เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558




2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดําเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2560

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

25

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

38

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
32 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
33 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
35 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
36 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
37 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

ลําดับ











เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558

3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดําเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2560

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

26

โรงเรียนการเรือน
45 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหาร 2
46 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2

44

3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา



2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดําเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2560









ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง

41
42
43

3

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558




ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
40 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

39

ลําดับ

ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ลําปาง
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง หัวหิน
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ตรัง

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

27



วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกําหนดและการประกอบ
อาหาร 3

49

50 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
51 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
52 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา




วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ

48





เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 3

47

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558


รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

ลําดับ

3.1 การรับนักศึกษา

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดําเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2560

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ลําปาง
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง ตรัง

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

28

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
2548
2558


3.1 การรับนักศึกษา
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่

ตัวบ่งชี้ที่ไม่ดําเนินการ (N/A)
ในปีการศึกษา 2560

การจัดการศึกษาที่
วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพียง 1 ปีการศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่คุรุสภากําหนด
ซึ่งไม่มีการกํากับให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
2. เนื่องจากไม่มีการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จึงไม่ดําเนินการตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศึกษา
3. ยังไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) /ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ระดับปริญญาเอก)
4. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ต้องสังเคราะห์ผลการดําเนินของ วิทยาเขตและ
ทุกศูนย์การศึกษา เป็นรายงานผลการดําเนินงานภาพรวมของหลักสูตร (มคอ.7) เล่มเดียว และประเมินคุณภาพในภาพรวมของหลักสูตรโดยไม่แยกศูนย์การศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาภาวะผู้นําทางการศึกษา 3

53
54

หมายเหตุ

รายชื่อหลักสูตร (สาขาวิชา)

ลําดับ

29

30

6. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า (รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน)
หน่วยงาน

หลักสูตร

4 คน

คณะ

4 คน

ส่วนงำนอื่นที่
เทียบเท่ำคณะ/
วิทยำเขต
ศูนย์กำรศึกษำ
นอกที่ตั้ง

4 คน

มหำวิทยำลัย

6 คน

รอบการประเมิน
คณะกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้า
สลับหลักสูตร โดยประธำนและกรรมกำร 6 เดือน และ
เป็นบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำร
9 เดือน
อบรมผู้ ต รวจประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
ประธำน 1 คน
ระดั บ หลั ก สู ต รที่ จั ด ขึ้ น โดย สกอ. หรื อ
กรรมกำร 2 คน
มหำวิ ท ยำลั ย สวนดุ สิ ต (ประธำนและ
และเลขำนุกำร
กรรมกำรต้ อ งเป็ น บุ ค ลำกรที่ ไม่ สั ง กั ด
1 คน
หลั ก สู ต รที่ รั บ กำรตรวจติ ด ตำมฯ ส่ ว น
เลขำนุกำรเป็นบุคลำกรที่สังกัดหลักสูตรหรือ
คณะ/โรงเรียนที่รับกำรตรวจติดตำมฯ)
สลับคณะ โดยประธำนเป็นบุคลำกรภำยใน
9 เดือน
ประธำน 1 คน มหำวิ ท ยำลั ย ที่ ผ่ ำ นกำรอบรมผู้ ต รวจ
กรรมกำร 2 คน ประเมิ น ฯ ระดั บ คณะ/สถำบั นของ สกอ.
และเลขำนุกำร ส่ ว น ก ร ร ม ก ำ ร เ ป็ น บุ ค ล ำ ก ร ภ ำ ย ใ น
1 คน
มหำวิ ท ยำลั ย ที่ ไ ม่ สั ง กัด คณะที่ จ ะรับ กำร
ประเมิน
สลับส่วนงาน โดยประธำนและกรรมกำร
9 เดือน
ประธำน 1 คน
เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมตำมระบบ SDU QA
กรรมกำร 2 คน
และเลขำนุกำร
1 คน
ประธำน 1 คน บุ ค ลำกรภำยในมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ผ่ ำ นกำร
กรรมกำร 3 คน อบรมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ/สถำบัน
เลขำนุกำร 1 คน ของ สกอ.
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
1 คน

9 เดือน

7. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 12 เดือน)
มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในทุกปีกำรศึกษำ ทั้งระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหำวิทยำลัย ตำมลำดับ โดยมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และส่งผลกำรประเมินให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำทรำบผ่ำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 1 ชุด อำจประเมินได้มำกกว่ำหนึ่ง
หลักสูตรหำกเป็นหลักสูตรในสำขำวิชำเดียวกันเช่นหลักสูตรสำขำวิชำเดียวกันทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ
สำหรับแนวทำงกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรที่ มหำวิทยำลัยต้องดำเนินกำรเป็นประจำทุกปี คือ
หลักสูตรสำมำรถแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้ำวทันควำมทันสมัยของหลักสูตรมำประเมินหลักสูตร และรำยงำนผ่ำนระบบ CHE QA
Online
คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ประธำน 1 คน กรรมกำร 2 คน
และเลขำนุกำร 1 คน รวมทั้งหมด 4 คน โดยแบ่งคณะกรรมการ ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ ลักษณะที่ 1 หลักสูตรที่ต้องกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี ในกรณีองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประธาน
เลขานุการ
คนที่ 1
คนที่ 2
เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ขึ้ น

ทะเบียนรำยชื่อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
(เฉพำะกรณี
ที่หำ


บุคลำกรภำยใน
ระดั บ หลั กสู ต ร ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำร
ไม่ได้เท่ำนัน้ )
อุดมศึกษำ (สกอ.)
เป็ น บุ ค ลำกรภำยในมหำวิ ท ยำลั ย ที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
รำยชื่ อผู้ ป ระเมิ น คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในระดั บ

หลั ก สู ต ร ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.)
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่ขอรับกำร
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกอย่ำงน้อย 1 คน



ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสำขำที่ขอรับกำรประเมิน
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโทขึ้ น ไปหรื อ ด ำรงต ำแหน่ ง ทำง
วิ ช ำกำรระดั บ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ขึ้ น ไป (ระดั บ



ปริญญำตรี)
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร



ระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป (ระดับปริญญำโท)
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ระดับศำสตรำจำรย์ (ระดับปริญญำเอก)







อำจำรย์ หรือเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ สั ง กัด หลั กสู ต รหรือคณะ

ตำมที่เห็นสมควร
คุณสมบัติของคณะกรรมการ ลักษณะที่ 2 หลักสูตรอื่นๆ ที่ยังไม่ประสงค์ เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำร
อบรมผู้ ต รวจประเมิ น ฯ ระดั บ หลั ก สู ต ร ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิ
ตรงกับสำขำที่ขอรับกำรประเมิน
เป็นบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรอบรม
ผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรที่
จัดขึ้นโดยมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโทขึ้ น ไปหรื อ ด ำรงต ำแหน่ ง ทำง
วิ ช ำกำรระดั บ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ขึ้ น ไป (ระดั บ
ปริญญำตรี)
มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป (ระดับปริญญำโท)

ประธาน

กรรมการ
คนที่ 1





กรรมการ
คนที่ 2














เลขานุการ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ

ประธาน

กรรมการ
คนที่ 1

กรรมการ
คนที่ 2

มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ระดับศำสตรำจำรย์ (ระดับปริญญำเอก)







อำจำรย์ หรือเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ สั ง กัด หลั กสู ต รหรือคณะ
ตำมที่เห็นสมควร

เลขานุการ



คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย ประธำน 1 คน กรรมกำร 2 คน
และเลขำนุกำร 1 คน รวมทั้งหมด 4 คน ดังนี้
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัยที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร
โดยผ่ำนกำรอบรมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ/
สถำบันของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.)
เป็นบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย และต้องไม่สังกัด
คณะที่จะรับกำรประเมิน
เป็นผู้ผำ่ นกำรอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมผู้ตรวจประเมินฯ ระดับ
คณะ/สถำบัน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) หรือผ่ำนกำรอบรมผู้ตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรที่จัดขึ้น
โดยมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
เป็นผู้ที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้วว่ำมีควำม
เหมำะสม
อำจำรย์หรือเจ้ำหน้ำที่ที่สงั กัดคณะตำมที่เห็นสมควร

ประธาน

กรรมการ
คนที่ 1

กรรมการ
คนที่ 2













เลขานุการ







คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าคณะ/วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ประกอบด้วย ประธำน 1 คน กรรมกำร 2 คน และเลขำนุกำร 1 คน รวมทั้งหมด 4 คน ดังนี้
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
เป็นบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย โดยสลับกัน
ระหว่ำงส่วนงำน (สำมำรถพิจำรณำผู้ประเมินจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัยได้เป็นกรณีไป)
เป็นผู้ทผี่ ่ำนกำรอบรมตำมระบบ SDU QA
เป็นผู้ที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้วว่ำมีควำม
เหมำะสม
เจ้ำหน้ำที่ทสี่ ังกัดส่วนงำนตำมทีเ่ ห็นสมควร

ประธาน

กรรมการ
คนที่ 1

กรรมการ
คนที่ 2



















เลขานุการ
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คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธำน 1 คน กรรมกำร
6 คน เลขำนุกำร 1 คน และผู้ช่วยเลขำนุกำร 2 คน รวมทั้งหมด 10 คน ดังนี้
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกสถำบันที่ขึ้น
ทะเบี ย นเป็ น ประธำนคณะกรรมกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึกษำภำยในของ
สกอ.
● ผู้ ที่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ำร
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำขึ้นไป และมี
ประสบกำรณ์ เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ หรือ
● ผู้ ที่ มี ต ำแหน่ ง ทำงวิ ช ำกำร
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ขึ้น ไป และมี
ประสบกำรณ์ เ ป็ น ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึ ก ษำ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ ในระดั บ
คณะหรือเทียบเท่ำ หรือ
● ผู้ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุ ด มศึ ก ษำ พิ จ ำรณำแล้ ว ว่ ำ มี ค วำม
เหมำะสม
เ ป็ น ผู้ ป ร ะ เ มิ น ที่ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ ป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ ำ พ
กำรศึกษำภำยในของ สกอ.
●
กรณีเป็นอำจำรย์ ต้องทำ
หน้ำที่เป็นอำจำรย์ประจำมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี
●
กรณี เ ป็ น ฝ่ ำ ยสนั บ สนุ น
ต้ อ งท ำหน้ ำ ที่ ใ นระดั บ ผู้ อ ำนวยกำร
หน่วยงำนขึ้นไปมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ผู้ที่มหำวิทยำลัย/คณะกรรมกำรประเมินฯ
พิจำรณำแล้วว่ำมีควำมเหมำะสม

ประธาน

กรรมการ
ภายนอก

กรรมการ
เลขานุการ
ภายใน

้ชู ่วย
เลขานุการ

















สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะดำเนินกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติตำมแผนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำทรำบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อสำธำรณชน เพื่อให้เป็นไปตำมข้อ 36 แห่งกฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553
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8. ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้

ชนิดตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ ที่ 1 การ ลิตบัณ ิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำร
ผลลัพธ์
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อำจำรย์ประจำสถำบันที่มี
ปัจจัยนำเข้ำ
คุณวุฒิปริญญำเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อำจำรย์ประจำสถำบันที่
ปัจจัยนำเข้ำ
ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ 1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับ
กระบวนกำร
ปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับ
กระบวนกำร
ปริญญำตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำร กระบวนกำร
และพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและ
ปัจจัยนำเข้ำ
งำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของ
ผลลัพธ์
อำจำรย์ประจำและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่
กระบวนกำร
สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวั นธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุ
กระบวนกำร
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อ กระบวนกำร
กำรกำกับติดตำม ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสถำบัน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตรและคณะ

กระบวนกำร

เกณ ์พิจารณา
ค่ำเฉลี่ยของระดับคุณภำพของทุก
หลักสูตรที่สถำบันรับผิดชอบ
ร้อยละของอำจำรย์ประจำสถำบันที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอก
ร้อยละของอำจำรย์ประจำสถำบันที่
ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ
เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะ และหน่วยงำนวิจัย
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะ และหน่วยงำนวิจัย

ค่าเป้าหมาย
3.50 คะแนน
ร้อยละ 37
(4.63 คะแนน)
ร้อยละ 34
(2.83 คะแนน)
6 ข้อ
(5 คะแนน)
6 ข้อ
(5 คะแนน)
6 ข้อ
(5 คะแนน)
5.00 คะแนน
4.80 คะแนน

เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ

6 ข้อ
(5 คะแนน)

เกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ

7 ข้อ
(5 คะแนน)

เกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ
คะแนนเฉลี่ ย ของผลกำรประเมิ น
ระดับคณะ ทุกคณะ
เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ

7 ข้อ
(5 คะแนน)
4.50 คะแนน
6 ข้อ
(5 คะแนน)
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9. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้
ู้กํากับ
ู้จัดเกบ
ตัวบ่งชี้ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 การ ลิตบัณ ิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ดร.สุวมำลย์ ม่วงประเสริฐ
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ผศ.ดร.วิชชำ ฉิมพลี
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภำวิเศษ
ผศ.ดร.ญำลิสำฐ์ ต้นสอน
ผศ.ดร.ศรีสุดำ วงศ์วิเศษกุล
นำงสำวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกำนต์ วีระกุล
ผศ.ดร.อำภำศิริ สุวรรณำนนท์
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
นำยวรเวชช์ อ่อนน้อม
ดร.ขวัญนภำ สุขคร
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจำนุกิจ
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชำวระนอง
ดร.จิตต์วิมล คล้ำยสุบรรณ
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุ ิปริญญาเอก
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
นำงสำวสุวิมล แมตสอง
นำงสำวรัชญำ รัตนบำรุง
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
นำงสำวสุวิมล แมตสอง
นำงสำวรัชญำ รัตนบำรุง
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รศ.พัชรี สวนแก้ว
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ดร.สุวมำลย์ ม่วงประเสริฐ
ผศ.ดร.วิชชำ ฉิมพลี
ดร.วรำนี เวสสุนทรเทพ
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภำวิเศษ
ผศ.ดร.ญำลิสำฐ์ ต้นสอน
ผศ.ดร.ศรีสุดำ วงศ์วิเศษกุล
นำงสำวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกำนต์ วีระกุล
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
นำยวรเวชช์ อ่อนน้อม
ดร.ขวัญนภำ สุขคร
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจำนุกิจ
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ

ู้เขียนร่าง SAR

ดร.กิ่งกำญจน์ ทองงอก
ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
นำยสุทัน มุมแดง

นำงสำวรัชญำ รัตนบำรุง
นำงสำวรัชญำ รัตนบำรุง
นำงสำวยุพำพิน พรไชยะ
นำยอำนวย วงศ์ประทุม
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ตัวบ่งชี้

ผู้กำกับ

ผู้จัดเก็บ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
ดร.ณัฏฐนิช สิรสิ ัจจานุรักษ์
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล
ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล
นายอานวย วงศ์ประทุม
นางสาวยุพาพิน พรไชยะ

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
รศ.พัชรี สวนแก้ว
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
นายวรเวชช์ อ่อนน้อม
ดร.ขวัญนภา สุขคร
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล
ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพล
นายอานวย วงศ์ประทุม
นางสาวยุพาพิน พรไชยะ
องค์ประกอบที่ กำรวิจัย 2
ตัวบ่งชี้ ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 1.2
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
ดร.ยุธยา อยู่เย็น
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
นายวรเวชช์ อ่อนน้อม
ดร.ขวัญนภา สุขคร
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ

ผู้เขียนร่ำง SAR

นางทิวาภรณ์ คาแก้ว
นางสาวยุพาพิน พรไชยะ

ผศ.ดร.ศศิพร ต่ายคา
นางสาวเบญจวรรณ อยู่ถาวร
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ตัวบ่งชี้

ู้กํากับ

้จู ัดเกบ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชำวระนอง
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชำนนท์
ดร.ยุธยำ อยู่เย็น
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ผศ.ดร.วิชชำ ฉิมพลี
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภำวิเศษ
ผศ.ดร.ญำลิสำฐ์ ต้นสอน
ผศ.ดร.ศรีสุดำ วงศ์วิเศษกุล
นำงสำวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกำนต์ วีระกุล
ผศ.ดร.อำภำศิริ สุวรรณำนนท์
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
นำยวรเวชช์ อ่อนน้อม
ดร.ขวัญนภำ สุขคร
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจำนุกิจ
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชำวระนอง
ตัวบ่งชี้ 2.3 ลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชำนนท์
ดร.ยุธยำ อยู่เย็น
นำงสำวอัญคณำ สุทธิศักดิ์นำวิน

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ดร.สุวมำลย์ ม่วงประเสริฐ
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชำนนท์

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ผศ.ดร.วิชชำ ฉิมพลี
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภำวิเศษ
ผศ.ดร.ญำลิสำฐ์ ต้นสอน
ผศ.ดร.ศรีสุดำ วงศ์วิเศษกุล
นำงสำวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกำนต์ วีระกุล
ผศ.ดร.อำภำศิริ สุวรรณำนนท์
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
นำยวรเวชช์ อ่อนน้อม
ดร.ขวัญนภำ สุขคร
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจำนุกิจ
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชำวระนอง

ู้เขียนร่าง SAR

ผศ.ดร.ศศิพร ต่ำยคำ
นำงสำวชลำกร อยู่คเชนทร์

ผศ.ดร.ศศิพร ต่ำยคำ
นำงสำวณปกร เจี้ยวเห้ง
นำงสำวณิชำภัส ตั้งบวรพิมล
นำงสำวพีรดำ พงษ์ทอง
นำยวิชญำ ติยะพงษ์ประพัทธ์
ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
อำจำรย์พิษฐำ พงษ์ประดิษฐ
นำงสำวกฤติกำ ลีลำพตะ
นำงศิโรธร อยู่ฤทธิ์
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ตัวบ่งชี้

ผู้กํากับ

ผู้จัดเก็บ
ผู้เขียนร่าง SAR
ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง
ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย
ดร.วราธร อภิรัตน์
ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี
อาจารย์พิษฐา พงษ์ประดิษฐ
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
นางสาวกฤติกา ลีลาพตะ
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
นางศิโรธร อยู่ฤทธิ์
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
นายวรเวชช์ อ่อนน้อม
ดร.ขวัญนภา สุขคร
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง
ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย
ดร.วราธร อภิรัตน์
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
ดร.สุวิชชา เนียมสอน
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
ว่าที่ ร.ต.วราธร อภิรัตน์
นางสาวสุวิมล แมตสอง
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
ผศ.ธิดารัตน์ คํายัง
ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
รศ.พัชรี สวนแก้ว
ดร.สุวิชชา เนียมสอน
นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ
ผศ.ดร.ประศาสตร์ นิยม
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
นางสาวสุวิมล แมตสอง
นางสาวปิยาณี ชดช้อย
ดร.สวงค์ บุญปลูก
ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง
ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์
ผศ.ดร.ประศาสตร์ นิยม
ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย
นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง
รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว
ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์
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ตัวบ่งชี้

ผู้กำกับ

ผู้จัดเก็บ
นางรัชนีกร พลวิชิต

ผู้เขียนร่ำง SAR
นางสาวศิริพร โสตถิโกมล
นางสาววิภาพรรณ สารภักดิ์
นางสาวเพิ่มทรัพย์ หิรัญสาย
นายปราการ รอดปรีชา

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
ดร.สุวิชชา เนียมสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี
รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ
ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
นางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
นายวรเวชช์ อ่อนน้อม
ดร.ขวัญนภา สุขคร
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
ดร.สุวิชชา เนียมสอน
ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น

ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
นางสาวปิยาณี ชดช้อย
ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น
นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง
นางสาวศิริพร โสตถิโกมล
ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย
นายสุทัน มุมแดง

บทที่ 3
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิ ตบั ณฑิ ตเพื่ อให้ บั ณฑิ ตมี คุ ณลั กษณะพึ งประสงค์ และเป็ นบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณภาพ การด าเนิ นงาน และ
การบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมี
หลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ว่าหลักสูตรได้
ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณา
องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ซึ่ง สกอ.
ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่ เกี่ยวข้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์(peer review)
ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้
กาหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการดาเนินงานได้
ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผล
การประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิ ชาชี พที่ ได้ รับการรับรองจากองค์การวิ ชาชี พระดั บ นานาชาติ เช่ น AACSB (ส าหรับหลั กสู ตรทางด้ านบริหารธุ รกิ จ)
ABET (สาหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจาและผ่านการรับรอง
โดยสภาวิชาชีพ
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลั กสู ตร - ผลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
กาหนด โดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
- ผลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบั ณฑิ ตตามกรอบ - ผลประเมิ น คุณ ภาพบัณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
เสีย)
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัย - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา - การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษา
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และ การค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้ างอิ งในฐานข้อมู ล TCI และ Scopus ต่ อจ านวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
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องค์ประกอบ
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
ในการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร
5. หลั กสู ตร การเรี ยน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลั กคิ ดในการออกแบบหลั กสู ตร ข้ อมู ลที่ ใช้ ในการพั ฒนา
การสอน การประเมิ น
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผู้เรียน
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน - การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบู รณาการพั นธกิ จต่ างๆ กั บการเรี ยนการสอนในระดั บ
ปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจั ดการเรียนการสอนและประเมิ น
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมิ นวิ ทยานิ พนธ์ และการค้ นคว้ าอิ สระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร ผลการด าเนิ นงานตามตั วบ่ งชี้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จ านวนสิ่ งสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ ที่ เพี ยงพอและเหมาะสมต่ อ
การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิ นความพึ งพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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หมายเหตุ :
1. แนวทางการดาเนินการสาหรับหลักสูตรที่ขอปิดดาเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียนที่
กาหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดดาเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ หาก
หลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรดังกล่าวยังต้องทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตรต่อไปและจัดการ
เรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องดาเนินการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรเป็นประจาทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มี
การดาเนินการ เพื่อนาผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดาเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยคานึงถึง
ประโยชน์จากการประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นสาคัญ อนึ่งการประเมินตนเอง
ดังกล่าวเป็นการดาเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชีท้ ี่
มีการดาเนินงาน ในการคานวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้น และดาเนินการผ่านระบบ
CHE QA Online
2. หลักในการพิจารณาสาหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2,
4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ
เพื่อให้ผู้ประเมินนาไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกาหนด
ผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดาเนินงานที่นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มี
การทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดาเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กาหนดหากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้
อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการทางานอย่างไร เพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการดาเนินงานใน
ภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีคาอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม)
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษามี หน้าที่ หลักสาคัญประการหนึ่ งคื อการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพั ฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคานึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทามาตรฐาน การอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ
และมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐานจะพิ จารณาจากการบริหารจั ดการหลั กสู ตรทุ กหลักสู ตรให้ เป็ นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 ตามที่
ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตร
ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และ
ระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 11 ข้อ สาหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ
พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์
10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้ สอบวิ ทยานิ พนธ์ หรื ออาจารย์
ผู้สอน

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

คุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญญาโทหรื อ
เที ยบเท่ า หรื อด ารงต าแหน่ งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ ตรงหรื อ
สั มพั นธ์ กั บสาขาวิ ชาที่ เปิ ดสอน
อย่างน้อย 2 คน

โท
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่ า 1 หลั กสู ตรไม่ได้
และประจ าหลั กสู ตรตลอด
ระยะเวลาที่ จั ด การศึ กษาตาม
หลักสูตรนั้น

เกณฑ์การประเมิน
ตรี
1. จ านวนอาจารย์ ประจ า ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น อาจารย์
หลักสูตร
ประจ าเกินกว่ า 1 หลั กสู ตรไม่ ได้
และประจ า หลั กสู ตรตลอด
ระยะเวลาที่ จั ด การศึ กษาตาม
หลักสูตรนั้น

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ อาจารย์ ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน

เอก
ไม่ น้ อยกว่ า 5 คนและเป็ นอาจารย์
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

หมายเหตุ
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เมย.
2549 กาหนดว่า
• อาจารย์ประจาสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
เป็น หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว
• อาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรใน ระดั บบั ณฑิ ตศึ กษา
สามารถเป็น อาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญา
เอกหรื อปริ ญญาโทในสาขาวิ ชาเดี ยวกั นได้ อี ก 1
หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มีค.
2557 กาหนดว่า
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ
กาหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม วิชาของหลักสูตร
โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
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5. คุณสมบัติของอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ

4. คุ ณสมบั ติ ของอาจารย์
ผู้สอน

เกณฑ์การประเมิน
3. คุ ณสมบั ติ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตรี

1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ชานั้ นหรื อสาขาวิ ชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

โท
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ ด ารงต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ ขึ้ นไป ใน
สาขาวิ ช านั้ น หรื อสาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กันจานวน อย่างน้อย 3 คน
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
โท หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ ต่ ากว่ าผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิ ช านั้ น หรื อสาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์
ด้ านการสอน และ 3. มี ประสบการณ์ ในการท าวิ จั ยที่ ไม่ ใช่ ส่ วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1. เป็ น อาจารย์ ประจ าที่ มี คุ ณวุ ฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ สัมพั นธ์
กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

เอก
คุ ณวุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่ าปริ ญญาเอกหรื อ
เที ยบเท่ า หรื อด า รงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ขึ้ นไป ในสาขาวิ ชานั้ น
หรื อสาขาวิ ชาที่ สั มพั นธ์ กั นจ านวน
อย่างน้อย 3 คน
1. อาจารย์ ประจ าหรื อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่ งทางวิ ชาการไม่ ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หลั กสู ต รปริ ญญาโท ตามบั น ทึ ก ข้ อความที่ ศธ
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กาหนดว่าให้
อาจารย์ ที่ มี คุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญญาเอก เป็ นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรระดับ ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่ มี
ผลงานวิ จั ย หลั งจากส าเร็ จการศึ กษา ทั้ งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นั บ จากวั น ที่ เริ่ ม สอน จะต้ องมี
ผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็น อาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้
- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออก
จากราชการ ดังนี้
1) หลั กสู ตรสามารถจ้ างอาจารย์ ที่ มี คุ ณสมบั ติ ตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร ซึ่ งเกษี ยณอายุ งานหรื อ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามา ทางานแบบเต็มเวลา
หรื อบางเวลาได้ โดยใช้ ระบบการจ้ า งพนั กงาน
มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให ้ค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและมีการกาหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์
ดั งกล่ าวสามารถปฏิ บั ติ หน้ าที่ เป็ นอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่

หมายเหตุ
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1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบั น ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ าหรื อ
ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ชาการไม่ ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

7. คุ ณสมบั ติ ของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

โท

1. เป็ น อาจารย์ ป ระจ า หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี คุณวุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ชานั้ นหรื อสาขาวิ ชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์
ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

ตรี

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

เกณฑ์การประเมิน

1. อาจารย์ ประจ าและผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่ มี คุ ณวุ ฒิ ปริญญา
เอกหรือเที ยบเท่ าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่

1 . เป็ น อา จ า ร ย์ ป ร ะ จ า หรื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ สัมพั นธ์
กันและ 2. มี ประสบการณ์ ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

เอก

หมายเหตุ
ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์ ร่วม อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ผู้สอนได้
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน นักศึกษา
ส าเร็จการศึ กษา หากนั กศึ กษาได้รับอนุมั ติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ
แนวทางบริ หารเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่
ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก
สถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณา ด้านคุณวุฒิและตาแหน่ง
ทางวิ ชาการ ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะที่ จะเป็ นอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจาใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจาใน
สถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ
เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพด้านนั้น
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10. อาจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิ ทยานิ พนธ์ และการ
ค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ

9. ภาระงานอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้ นคว้ าอิ สระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

วารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ช าการที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่ นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ เอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอก
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ใน
การท าวิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณาจาก
ปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด

หมายเหตุ

วิ ท ยานิ พ นธ์ อาจารย์ 1 คน ต่ อ - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
นักศึกษา 5 คน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 กาหนด
ว่า อาจารย์ประจา 1 คน ให ้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่
เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่ มี ศั กย
ภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถาบันนั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อ
สนั บสนุ นนั กวิ จั ยที่ มี ศั กยภาพสู งที่ มี ความพร้ อม
ทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ ดาเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการผลิตผลงาน
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดย เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่าง
โดยนับรวมปีที่ประเมิน
นับรวมปีที่ประเมิน
สม่าเสมอ

โท
นั้ นหรื อ สาขาวิ ชาที่ สั มพั นธ์ กั น
และ 2. มี ประสบการณ์ ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
(เฉพาะแผน ก เท่ านั้ น) ต้ องเป็ น
รายงานสื บเนื่ องฉบั บเต็ มในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings)
หรือวารสารหรือสิ่ งพิ มพ์วิชาการ
ซึ่ งอยู่ ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
วิ ทยานิ พนธ์ อาจารย์ 1 คน ต่ อ
นักศึกษา 5 คน
การค้นคว้ าอิสระ อาจารย์ 1 คน
ต่ อ นั กศึ กษา 15 คน หากเป็ นที่
ปรึ กษาทั้ ง 2 ประเภทให้ เที ยบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์
1 คนเที ย บเท่ า กั บ นั กศึ กษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน
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เกณฑ์ 3 ข้อ

เกณฑ์ 11 ข้อ

โท
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิ ทยาลั ย/สถาบั น
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

เกณฑ์ 11 ข้อ

เอก

หมายเหตุ

ประเภทวิชาการ

ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัตกิ าร

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการ
ปฏิบัติการ

คุณลักษณะหลักสูตร

1. จ านวนอาจารย์ - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชีน้ ี้ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ฉบับทีป่ ระกาศใช้ล่าสุด

รวม

เกณฑ์การประเมิน
ตรี
11. การปรั บปรุ งหลั กสู ตร ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิ ทยาลั ย/สถาบั น
เพื่ อให้ หลั กสู ตรใช้ งานในปี ที่ 6)
หมายเหตุ ส าหรับหลั กสู ตร 5 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร
6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)
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ประเภทวิชาการ

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัตกิ าร

3. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
ประจาหลักสูตร
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่จากัดจานวนและประจาได้มากว่าหนึ่งหลักสูตร
4. คุณสมบัติอาจารย์ • อาจารย์ประจา
ผู้สอน
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
10. การปรั บ ปรุ ง - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
หลั ก สู ต รตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
รวม
เกณฑ์ 5 ข้อ
เกณฑ์ 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
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ปริญญาโท

4. คุณสมบัติอาจารย์ • อาจารย์ประจา
ผู้สอน
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

1. จ านวนอาจารย์ - ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเทียบเท่า ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ประจาหลักสูตร
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เกณฑ์การประเมิน

2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก
ปริญญาเอก

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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5. คุ ณ สมบั ติ ข อง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
การค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

เกณฑ์การประเมิน
ปริญญาเอก

• อาจารย์พิเศษ
• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขัน้ ต่าปริญญาโท
ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงาน
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจา
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
- เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
- เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
หรือขั้นต่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ

ปริญญาโท
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7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

เกณฑ์การประเมิน

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
• อาจารย์ประจาหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
• อาจารย์ประจาหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
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ปริญญาโท

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ • แผน ก1
• แบบ 1
ผลงานของผู้สาเร็จ - ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
การศึกษา
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง
• แผน ก2
• แบบ 2
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
โดยบทความที่นาเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
แผน ข
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
9. ภาระงานอาจารย์ • วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ • การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน
และการค้นคว้าอิสระ - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตาแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ในระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน
บัณฑิตศึกษา
- หากเป็นทีป่ รึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
10. การปรั บ ปรุ ง - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
หลั ก สู ต รตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
รวม
เกณฑ์ 10 ข้อ
เกณฑ์ 10 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
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4. คุณสมบัติอาจารย์ • อาจารย์ประจา
ผู้สอน
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

1. จ านวนอาจารย์ - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ประจาหลักสูตร
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เกณฑ์การประเมิน

3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• อาจารย์ประจา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนาส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ ความเห็นชอบหลักสูตร

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

เกณฑ์ 5 ข้อ

• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
10. การปรั บ ปรุ ง - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
หลั ก สู ต รตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
รวม
เกณฑ์ 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน
มี ความรู้ในวิ ชาการและวิ ชาชี พ มี คุณลั กษณะตามหลั กสู ตรที่ กาหนด บั ณฑิ ตระดั บอุ ดมศึกษาจะต้ องเป็ นผู้ มี ความรู้
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่วยงานในการกากับ และส่ งเสริ มการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาได้จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ได้ รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึง
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยพิ จารณาจากผลลัพธ์ การเรียนรู้ การมี งานทา และคุณภาพผลงานวิจั ยของนักศึกษา และผู้ สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ

ข้อมูลประกอบ
จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ :
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้น
จะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนาผลการดาเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ
20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น
มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คนให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจานวน 10 คนเป็นฐานที่ 100
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทา
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร

การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน
มาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
- จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา สาหรับหลักสูตร
ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)
ผลลัพธ์

ชนิดของตัวบ่งชี้
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้ องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหาคาตอบที่มีความน่าเชื่อถือ
ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้ อย่างเป็นระบบ
และสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่ง ชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้ รับ การตอบรับและตี พิ มพ์ แล้ ว การตี พิ มพ์ ต้ องตี พิ มพ์ เป็ นฉบั บสมบู รณ์ ซึ่ งสามารถอยู่ ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดงั นี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้ างสรรค์ ทุ กชิ้ นต้ องผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการที่ มี องค์ ประกอบไม่ น้ อยกว่ า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1 ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3 ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้

63

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

(ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลลัพธ์

ชนิดของตัวบ่งชี้
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัยเพื่อหา
ประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่ อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงาน
ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ ความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถนาเผยแพร่ให้ เป็นประโยชน์ต่ อสาธารณะ
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม

หมายเหตุ :
- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
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กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
0.20
0.40

ระดับคุณภำพ
- บทความฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้ รับ การตอบรับและตี พิ มพ์ แล้ ว การตี พิ มพ์ ต้ องตี พิ มพ์ เป็ นฉบั บสมบู รณ์ ซึ่ งสามารถอยู่ ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
กำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
0.20

ระดับคุณภำพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้ า งสรรค์ ทุ ก ชิ้ น ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่ มี อ งค์ ป ระกอบไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมำยเหตุ
1 ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถนาไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3 ในกรณีที่ไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา
ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา และการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core subjects)
(2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation
skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่ มทั กษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้ แก่ (1) การคิดเชิ งวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking and
problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสาร และความร่วมมือกัน
(communication and collaboration)
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย การรู้
สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT literacy)
3) กลุ่ มทั กษะชี วิ ตและอาชี พ (life and career skills) ประกอบด้ วยความสามารถในการปรั บตั ว และยื ดหยุ่ น
(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทาง
สั งคมและข้ ามวั ฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรั บผิ ดชอบ และความสามารถผลิ ตผลงาน
(accountability and productivity) ความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดาเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดาเนินการดังกล่าว ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่ งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้ นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมด
ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากั บ ติ ดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่ มี การน าระบบ
กลไกไปสู่ การปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มี การน าระบบกลไก
ไปสู่ ก าร ปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก าร ปร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• ไม่ มี การปรั บปรุ ง/
พั ฒนา/บู รณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เห็ น ชั ด เจน
เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบาย การ
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล ให้คาปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ห ลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ ดาเนินงานทั้งหมด
ที่ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากั บ ติ ดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่ มี การน าระบบ
กลไกไปสู่ การปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มี การน าระบบกลไก
ไปสู่ ก าร ปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก าร ปร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• ไม่ มี การปรั บปรุ ง/
พั ฒนา/บู รณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พั ฒ นากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เห็ น ชั ด เจน
เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบาย การ
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกัน คุณ ภาพควรท าให้ นั กศึกษามี ความพร้อมทางการเรีย น มี อัต ราการคงอยู่ ของนั กศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึ งพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หมายเหตุ :
- การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา เป็ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ กระบวนที่
ดาเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณี
นับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็น
ร้อยละของจานวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้ว
- การคิดร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น
ตัวอย่างการคานวนหลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษา

จานวนรับเข้า


2553
2554
2555

จานวนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2556
2557
2558
x
x
x

อัตราการสาเร็จการศึกษา =

 x 100


อัตราการคงอยู่ =  - 

x 100



จานวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2558 
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• ไม่ มี การรายงาน • มีการรายงานผลการ • มี การรายงานผล
การดาเนินงาน
ดาเนินงานในบางเรื่อง การดาเนินงานครบ
ทุ กเรื่ องตามค า
อธิบายในตัวบ่งชี้

3

4

5

• มี การรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
• มี แนวโน้ มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง

• มี การรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
• มี แนวโน้ มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง

• มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
• มี แ น ว โ น้ ม ผ ล ก า ร
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง
• มีผลการดาเนินงานที่
โดดเด่ น เที ย บเคี ย งกั บ
หลั ก สู ต รนั้ น ในสถาบั น
ก ลุ่ ม เ ดี ย ว กั น โ ด ย มี
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
ยื น ยั น และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนิ น งานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพ
ผู้ บ ริหารต้ องมี การกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจ กรรมการด าเนิ น งาน ตลอดจนการกากับ ดู แล และ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดาเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี คุณสมบัติ
ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนด โดยส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากาลัง
อาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจานวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่ง
ทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลลัพธ์
ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกาหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์
ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม
โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมด
ที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากั บ ติ ดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่ มี การน าระบบ
กลไกไปสู่ การปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มี การน าระบบกลไก
ไปสู่ ก าร ปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก าร ปร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• ไม่ มี การปรั บปรุ ง/
พั ฒนา/บู รณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พั ฒ นากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เห็ น ชั ด เจน
เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบาย การ
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตร มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทาให้
อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต
อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้ องการบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ส าคั ญ ของสถาบั น ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
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หมายเหตุ
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกพิ จ ารณาจากระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ หรื อ เที ย บเท่ า ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจ
ใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้ อาจารย์ในสถาบัน
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
และนาไปใช้ประโยชน์ทั้ งเชิงวิชาการและการแข่งขัน ของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ ในรูปของบทความวิจั ยหรื อ
บทความวิ ชาการที่ ตี พิ มพ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ หรื อระดั บ นานาชาติ ตี พิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน หรือองค์การระดับชาติ ว่าจ้างให้ดาเนินการ
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้ง
งานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้ เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้ เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้ เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามสูตร
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กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรื อในวารสารทางวิ ชาการระดั บชาติ ที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้ รั บการตอบรั บและตี พิ มพ์ แล้ ว การตี พิ มพ์ ต้ องตี พิ มพ์ เป็ นฉบั บสมบู รณ์ ซึ่ งสามารถอยู่ ในรู ปแบบเอกสาร หรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้น ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูต รปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้ อมูล TCI และ Scopus
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สาคัญและเน้น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอก
จึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกมี ความสามารถในการทาวิจัย มีผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้
เห็นว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์ และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จานวนบทความของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการ
ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้ งขึ้นไป รวมทั้งการอ้างอิง
ตนเองที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรปริญญาเอก นั้น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการดาเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน
ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม
5 = 3.0 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม
5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =
2. แปลงค่าที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ถ้าอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่ง ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีจานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ในปี พ.ศ. 2553 - 2557 (ค.ศ. 2010 - 2014) ซึ่งดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557
(ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพมิ พ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 - 2014 เท่ากับ 15 บทความ
และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจ านวนนี้มี บทความ 8 บทความในฐานข้ อมู ล Scopus ที่ ได้ รับการอ้ างอิง อย่ างน้ อย 1 ครั้ ง และมี บทความ
2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่วนจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =

นามาคานวณคะแนน

2.0
= 2.5 X 5

= 4.0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังอาจารย์ที่มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

• ไม่มีการรายงาน • มีการรายงานผล • มี การรายงานผลการ • มีการรายงานผลการ
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานใน ดาเนินงานครบทุกเรื่ อง ด าเนิ นงานครบทุ ก
บางเรื่อง
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้ เรื่องตามคาอธิบายใน
ตัวบ่งชี้
• มี แนวโน้ มผลการ
ด าเนิ นงานที่ ดี ขึ้ นใน
บางเรื่อง

4

5

• มี การรายงานผลการ
ดาเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
• มี แนวโน้ มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง

• มี ก ารรายงานผลการ
ด าเนิ น งานครบทุ ก เรื่ อ ง
ตามคาอธิบายในตัวบ่งชี้
• มี แ น ว โ น้ ม ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งานที่ ดี ขึ้ น ในทุ ก
เรื่อง
• มี ผ ลการด าเนิ น งานที่
โดดเด่ น เที ย บเคี ย งกั บ
หลั ก สู ต รนั้ น ในสถาบั น
ก ลุ่ ม เ ดี ย ว กั น โ ด ย มี
หลั ก ฐานเชิ ง ปร ะ จั ก ษ์
ยื น ยั น แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุ ผ ลอธิ บ ายว่ า เป็ น ผล
การดาเนินงานที่โ ดดเด่ น
อย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมี
การปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการ หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ
(1) สาระของรายวิ ชาในหลั กสู ตร (2) การวางระบบผู้ สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมิ นผู้ เรียน
ระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้ เรียน
เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมิน
ต้ องให้ ความส าคัญกับการกาหนดรายวิ ชาที่มี เนื้อหาที่ ทันสมั ย ก้าวทั นความก้าวหน้ าทางวิ ทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้ พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและ
วิ ชาเลื อกที่ เน้ นนั กศึ กษาเป็ นส าคั ญ โดยสนองความต้ องการของนั กศึ กษา และตลาดแรงงาน ทั้ งนี้ หลั กสู ตรระดั บ
บั ณฑิ ตศึ กษา ต้ องมี การควบคุมมาตรฐานของหั วข้อวิ ทยานิพนธ์ การค้นคว้ าอิ สระที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับ
ของหลักสูตร โดยปริญญาโท เน้นความสามารถในการทาวิจัยของนักศึกษา ปริญญาเอก เน้นความสามารถในการใช้การวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานอย่างน้ อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากั บ ติ ดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่ มี การน าระบบ
กลไกไปสู่ การปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มี การน าระบบกลไก
ไปสู่ ก าร ปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก าร ปร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• ไม่ มี การปรั บปรุ ง/
พั ฒนา/บู รณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พั ฒ นากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เห็ น ชั ด เจน
เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบาย การ
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หลั กสู ตรต้ องให้ ความส าคัญกับการวางระบบผู้ สอนในแต่ ละรายวิ ชา โดยคานึ งถึ งความรู้ ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ทั้งนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญ
กับการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและ
ลั กษณะของนักศึกษา ให้ นั กศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็ มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร
ที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีและทาให้นักศึกษา
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งนี้ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)และการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุ มหั วข้ อวิ ทยานิ พนธ์ และการค้ นคว้ า อิ สระในระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาให้ สอดคล้ องกั บสาขาวิ ชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมด
ที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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เกณฑ์การประเมิน
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• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากั บ ติ ดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่ มี การน าระบบ
กลไกไปสู่ การปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มี การน าระบบกลไก
ไปสู่ ก าร ปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก าร ปร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• ไม่ มี การปรั บปรุ ง/
พั ฒนา/บู รณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พั ฒ นากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เห็ น ชั ด เจน
เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบาย การ
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมิ นนั กศึกษามี จุดมุ่ งหมาย 3 ประการ คือ การประเมิ นผลนั กศึกษาเพื่อให้ ข้อมู ลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for
learning) การประเมินที่ทาให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการ
เรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาที่แสดงผล
ลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการ
หลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการ
ประเมิ น เพื่ อจุ ด มุ่ ง หมายสองประการแรกด้ ว ย ทั้ ง นี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิ น ต้ องให้ ความส าคั ญ กั บ
การกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้
อย่ างเหมาะสม มี การก ากั บให้ มี การประเมิ นตามสภาพจริ ง (authentic assessment) มี การใช้ วิ ธี การประเมิ น ที่
หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมี
วิ ธี การให้ ข้อมู ลป้ อนกลั บ (feedback) ที่ ท าให้ นั กศึกษาสามารถแก้ไขจุ ดอ่ อนหรือเสริมจุ ดแข็งของตนเองได้ ให้ ผล
การประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสาคัญ
กับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็ นที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมด
ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
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• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่ มี แนวคิ ดใน
การกากับ ติดตาม
และปรับปรุง
• ไม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่ การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไปสู่ การปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี การประเมิ น
กระบวนการ
• ไม่มีการปรับปรุ ง/
พั ฒนา/บู รณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มี ก ารน าระบบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ป ฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก ารประเมิ น
กระบวนการ
• มีการปรับปรุ ง/
พั ฒ น า
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มี ก ารน าระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับ ปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีก ารนาระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุงเห็ น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโ ดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยัน
แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมิน สามารถให้เ หตุ ผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิ บั ติ
ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนิ นงานของหลั กสู ตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนิ นงานตามตั วบ่ งชี้ การดาเนิ นงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ใน
แต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ในแบบรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน เท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
หมายเหตุ :
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้า
มี) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาเนินการจัดทาระบบเก็บ
ข้อมูลรายละเอีย ดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหั ว ข้ อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ให้คานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทา
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”
ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียง
แนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่ง
แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของ
หลักสูตรประจาปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอ
ปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กาหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็
สามารถกระทาได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึง่ คือ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และ
อื่น ๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก หรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าอยู่ในคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดที่
สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากั บ ติ ดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูลหลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่ มี การน าระบบ
กลไกไปสู่ การปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มี การน าระบบกลไก
ไปสู่ ก าร ปฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก าร ปร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• ไม่ มี การปรั บปรุ ง/
พั ฒนา/บู รณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบกลไก
ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ /
ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง /
พั ฒ นากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เห็ น ชั ด เจน
เป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มี ก ารน าร ะ บบ
ก ล ไ ก ไ ป สู่ ก า ร
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
• มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ
• มี ก ารปรั บ ปรุ ง /
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มี ผ ล จ า ก ก า ร
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบาย การ
เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน

บทที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ จานวนรวม
13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบใน
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจารณา
การประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ ประจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ งทาง ร้ อยละของอาจารย์ ประจ าคณะที่ ด ารง
วิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า
อาจารย์ประจา
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เงิ นสนั บสนุ นงานวิ จั ยและงานสร้ างสรรค์
ทั้ งภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
2.3 ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ประจาและ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์
นักวิจัย
ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4. การท านุ บ ารุ งศิ ลปะ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ งศิ ลปะและ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติ ดตาม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน
มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =
หมายเหตุ :
- หลั กสู ต รที่ ไ ด้ รับการรับรองโดยระบบอื่ นๆ ตามที่ คณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับอุ ด มศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรอง
ตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
- ในการคานวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนามาคานวณทั้งตัวตั้งตัวหาร
- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดาเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้าง
อยู่) ให้นามาคานวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้ องการบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหต ุ:
1. คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอกพิ จารณาจากระดั บคุ ณวุ ฒิ ที่ ได้ รั บหรื อเที ยบเท่ าตามหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาคุ ณวุ ฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี ที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ ในสถาบัน
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับอุด มศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ อ อาจารย์
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผน
ต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจานวนเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็นคะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความแตกต่างมาพิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนด
เป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และ
ไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่ งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =
การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

93

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – จานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5 - (ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

X 100
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ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
= ร้อยละ - 4 ได้คะแนน 5 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
= ร้อยละ 12

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 28 - 25 x 100 = ร้อยละ 12
25
คะแนน = 5 – (12) = 5 - 3 = 2 คะแนน
4
หมายเหตุ :
- การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกาหนดสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาไม่ตรงกับ
สัดส่วนที่กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้สถาบันอุดมศึกษา
ยึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกาหนด
- กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจาว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนนามาหาค่าคะแนนของแต่ละ
กลุ่ม แล้วนามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพื่อการดารงชีวิต
อย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการ
ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและ
นอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและ
เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลา
แก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริก ารและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการ ทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับ
การพั ฒ นาสติ ปั ญ ญา สั ง คม อารมณ์ ร่ า งกาย และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ 5 ประการ ได้ แ ก่
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทั ก ษะ การวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และคุ ณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และ นาหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา อย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
และการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่ง เสริม คุณลั กษณะบัณฑิต ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้ านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสาเร็จและ
เกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว ้ทั้งการสนับสนุน
ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะ
แก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภั ยในการวิ จั ยหรือการผลิ ตงานสร้างสรรค์ เช่ น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท ี่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา และ
นักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่
จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน หรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ ขึ้น เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิ ชาการที่ ตี พิ มพ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการระดั บชาติ หรื อระดั บนานาชาติ ตี พิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่ าด้ วย หลั กเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิ ชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้ รับ
การจด อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา และนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 40 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิ จั ยหรื อบทความวิ ชาการฉบั บสมบู รณ์ที่ ตี พิ มพ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิ ชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี บุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย

104

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการ
ทางวิชาการ อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการ มีความหลากหลาย
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุม
หรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทา
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนามาสู่
การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียน การสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจาก
การให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

105

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวนการในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี ทั้งการบริการวิชาการ
ที่ ท าให้ เกิ ดรายได้ และการบริ การวิ ชาการที่ คณะจั ดท าเพื่ อสร้ างประโยชน์ แก่ ชุ มชน โดยมี การประเมิ นความส าเร็จ
ของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง
และนามาใช้ประโยชน์ จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้ วัดความสาเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะ
การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับ ติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 – 7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ ดูแล
การทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุ คคล ระบบฐานข้ อมู ล การบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารการเปลี่ ยนแปลง การบริ หารทรั พยากรทั้ งหมด ฯลฯ
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว ้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมี
การพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหาร ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน ค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
อธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

บทที่ 5
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับ
สถาบัน จานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจารณา
สถาบัน
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
เอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพั ฒนา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ ยของคะแนนประเมิ นระดั บคณะ และ
หน่วยงานวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ คะแนนเฉลี่ ยของคะแนนประเมิ นระดั บคณะ และ
นักวิจัย
หน่วยงานวิจัย
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4. การทานุบารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริ หารของสถาบั นเพื่ อการก ากั บ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
และคณะ
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ใช้หลักการของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มี ปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย หลักการร่วมมือรวมพลังของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร ที่สถาบัน
รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ
ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้
นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่
เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหต ุ:
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับ กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่ มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ ในสถาบัน
ทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้ วนตั้งแต่การให้ คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่ งข้อมู ลการฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ การเตรียมความพร้อมเพื่ อการท างานเมื่ อส าเร็จ การศึ กษา ข้อมู ลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
2. มี การให้ ข้อมู ลของหน่ วยงานที่ ให้ บริการกิจกรรมพิ เศษนอกหลั กสู ตร แหล่ งงานทั้ งเต็ มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้ รั บการพั ฒนาสติ ปั ญญา สั งคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุ ณธรรมจริ ยธรรมสอดคล้ องกั บ คุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ต
ที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
และการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม และความพร้อม
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสาเร็จและ
เกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้าน
การจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่ วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ องปฏิ บั ติ การวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ หรื อหน่ วยวิ จั ย หรื องานสร้ างสรรค์ หรื อศู นย์ เครื่ องมื อ หรื อ
ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอก
สถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ

121

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร ส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิ ชาการที่ ปรากฏในฐานข้ อมู ล TCI หรื อ Scopus หรื อตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานได้ รับการจดอนุ สิทธิ บัตรหรือสิ ทธิ บัตร หรือเป็ นผลงานทางวิ ชาการรับใช้ สังคมที่ ผ่านการประเมิ นตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทาร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ตารา หรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจา
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการ
ทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุม
หรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทา
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่
การพั ฒนาหลั กสูตร มี การบู รณาการเพื่ อใช้ ประโยชน์ ทางด้ านการจัดการเรียนการสอนและการวิจั ย พั ฒนาตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของ
สถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิ ชาการเป็ นภารกิจหลั กอี กอย่ างหนึ่ งของสถาบั นอุ ดมศึ กษา สถาบั นควรคานึ งถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการ
วิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน หรือสังคมโดยมีการประเมิน
ความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจานวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะ
การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 – 7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการกากับ ดูแล
การทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุ คคล ระบบฐานข้ อมู ล การบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารการเปลี่ ยนแปลง การบริ หารทรั พยากรทั้ งหมด ฯลฯ
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน
กระบวนการ

ชนิดของตัวบ่งชี้
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและ
การด าเนิ นงานของสถาบั นให้ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี การบริ หารทั้ งด้ านบุคลากร การเงิน
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ผลการบริหารงานของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการด าเนิ นงานของคณะจะสามารถสะท้ อนได้ ว่ าในแต่ ละสถาบั นได้ มี การก ากั บ ติ ดตาม และสนั บสนุ น
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ รวมทั้งมีผลการดาเนินงานในแต่ละ พันธกิจ การบริหารจัดการ
อยู่ในระดับใด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได้ =
หมายเหตุ : คณะที่ได้ดาเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนาคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันมีหน้าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี การดาเนินการ
ตั้ งแต่ การควบคุ มคุ ณภาพ การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพ และการพั ฒนาคุ ณภาพ การพั ฒนาตั วบ่ งชี้ และเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ระบบและกลไกในการก ากั บติ ดตามการด าเนิ นการประกั นคุ ณภาพหลั กสู ตรและคณะ ให้ เป็ นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน เสนอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบั นมาปรับปรุงหลั กสู ตรและการดาเนินงานของคณะให้ มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

บทที่ 6
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทและ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขนั้ ต่า่
ที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพื่อน่าข้อมูล
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว อย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่
ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ /
ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา
จัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่ประกาศไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลด
ความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และเชื่อมโยงกับการประกัน
คุ ณภาพภายนอกของส่ านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (องค์ การมหาชน) และส่ านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับ
ปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนน
เป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมิน
คะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 - 6 ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี้
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00

หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

คะแนน
0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้องประเมิน
ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ใน
รายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน ระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็น
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ

I

P

O

ไม่ผ่านการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน จานวน
ผ่าน ตัวบ่งชี้

2
3
3
4
1
13

คะแนน
เฉลี่ย

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

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
2.1, 2.2

3.1, 3.2, 3.3
4.1, 4.2, 4.3
5.1
5.2, 5.3, 5.4
6.1
7
4

2

ผลการประเมิน

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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2. ระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหาร
จั ดการของคณะด้ วย โดยแสดงเป็ นค่ าเฉลี่ ยในแต่ ละพั นธกิ จ นอกจากนั้ น มี การวิ เคราะห์ แยกเป็ นปั จจั ยน่ า เข้ า
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้

I

P

O

1

6

1.2, 1.3, 1.4

1.5, 1.6

1.1

2

3

2.2

2.1

2.3

3

1

3.1

4

1

4.1

5

2

5.1, 5.2

รวม

13

4

7

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 - 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ผลการประเมิน
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

2

ผลการประเมิน

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะควรวิเคราะห์ ในเชิงคุ ณภาพเกี่ ยวกับจุ ดเด่น และจุ ดที่ควรพั ฒนาในแต่ ละองค์ ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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3. ระดับสถาบัน
การประเมิ นระดั บสถาบั นจะสะท้ อนผลการด่ าเนิ นงานของผู้ บริหารสถาบั นใน 4 พั นธกิจ รวมทั้ งระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้น มีการวิเคราะห์แยกเป็น ปัจจัย
น่าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตาราง
ต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้
1
5
2
3
3
1
4
1
5
3
รวม
13
ผลการประเมิน

I

P

O

1.2, 1.3
2.2

1.4, 1.5
2.1
3.1
4.1
5.1, 5.3
7

1.1
2.3

3

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 - 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ผลการประเมิน
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

5.2
3

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
นิยามศัพท์
การจั ดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้
มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่
ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิง่ ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย
เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึงเรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ ชั ดแจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่ สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิ ธี ต่ างๆ เช่น
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย
4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไป
เป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้”
ออกมาบันทึกไว ้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก
และเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของ
ตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่
ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของ ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบตั ิ)
การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่วมกัน ไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดยคนคนเดียว
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ ต้องเป็นผลงานที่
ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการ
ปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตน เพื่อมุ่งความเป็นเลิศ
ทางธุรกิจ
การบู รณาการ (Integration) หมายถึ ง การผสมกลมกลื นของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจั ดสรร ทรั พยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน (organization - wide goal) การบูรณาการ
ที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดาเนินการของ แต่ละองค์ประกอบภายใน
ระบบการจัดการผลการดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ อาเซียน
หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบั บ สมบู ร ณ์ (Full paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย ร้อยละ 25 โดย
ต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3
หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบั บสมบู รณ์ (Full paper) ได้ รั บการตี พิ มพ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี กอง
บรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุม
พิ จารณาคั ดเลื อก ต้ องเป็ นฉบั บสมบูรณ์ (Full Paper) และได้ รับการตี พิ มพ์ ซึ่ งสามารถอยู่ ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ ใหม่ ตลอด
จนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน สรุปผลอย่างเป็น
ระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์
เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ คุณประโยชน์ที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่
(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม
สถาปั ตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่ นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้ วย ดุ ริยางคศิลป์
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือ ภายนอกสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
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ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์
นั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญาของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และเป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา (ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่
ประเมิน) โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของ
ผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai - Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand,
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ ฐานข้ อมู ล Scopus หรื อวารสารวิ ชาการ
ระดับนานาชาติ ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการกาหนดตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์
โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ ผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ สถาบัน สถาบัน
ควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการ
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน ของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิต
ในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการ
ในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย ของตัวบ่งชี้
เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
พหุ วิ ทยาการ หรื อ สหวิ ทยาการ หลั กสู ตรพหุ วิ ทยาการ พหุ วิ ทยาการ (Multidisciplinary) หรื อ สหวิ ทยาการ
(Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการ
วิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
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หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หรือเกิด อนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์ - เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่ง
สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก าหนด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง พั ฒ นา
แก่สถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิ ธี การอื่ น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้ วย ปั จจั ยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมู ลป้อนกลับ
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน มิใช่สัมพันธ์
กับรายวิ ชาที่ เปิ ดสอนในหลั กสูตร เช่ น เป็ นศาสตร์ในกลุ่ มสาขาวิ ชา (Field of Education) เดี ยวกันตาม ISCED 2013
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน ที่ ศธ 0506(2)/ว506
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ จังหวัด)
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง ระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม
นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มี
ความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติอาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้ในภาครัฐมี
10 องค์ประกอบ ดังนี้ 2

1 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)

ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี( Good
Governance Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
2
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึง
กันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีทมี่ ีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน
และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ ราชการ ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลา ที่กาหนด และ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตหิ น้าที่ และผลงานต่อเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกใน
การรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สาคัญที่ เกี่ยวข้อง ร่วม
คิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วน
ราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ดาเนินการแทนโดยมีอิสระ
ตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพือ่ ผล
การดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย ประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติ ไม่จาเป็นต้องหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็ม
เวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ) (ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
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สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าหน้าที่
ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้
9 - 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได ้
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน การสอน
โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็น อาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดียวกันได้
หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจาอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนินเช่นเดียวกับการนาเสนอ หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณาว่า
- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED2013 (UNESCO)
- กรณีมีตาแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทางานวิจัยด้วย
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558
อาจารย์ประจ า หมายถึ ง บุ คคลที่ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมี
หน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน
แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรต้ องอยู่ ประจาหลั กสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จั ดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรเกินกว่า
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้เกิน 2 คน
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อาจารย์ประจา
ทั้ งนี้ หากหลั กสู ตรใดใช้ คาพิ จารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจาหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ภาคผนวก 2
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
1 การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา คานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจา
ที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และสอดคล้องกับระดับ
ของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตร
(เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)
3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก มีความเหมาะสม
เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ที่หลักสูตร
มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้าน
สุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา แบบมีเงื่อนไข นักศึกษา
ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่า เพื่อให้สามารถเรียนใน
หลักสูตรได้จนสาเร็จการศึกษา
6 การกาหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย
7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจาก
อัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3 การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา
(ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสาเร็จการศึกษา
ช้า ฯลฯ)
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
8 บัณฑิตศึกษา การกาหนดเวลาให้คาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์
ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม
10 บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจัดกิจกรรมนั กศึ กษาต้ องมี ความรู้ ความสามารถในการจั ดกิ จกรรมที่ สนองความต้ องการ
ของนักศึกษา
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
12 การจั ดกิ จกรรมการพั ฒนานั กศึ กษาครอบคลุ มกิ จกรรมการเสริ มสร้ างความยึ ดมั่ นผู กพั นกั บความเป็ นพลเมื อง
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, scientific literacy,
media literacy, health literacy, life skill, career skills
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้
ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน หรือให้ประสบการณ์
แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
2 อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย ที่แสดงออก
ถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบการรับอาจารย์
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อให้ หลั กสู ตรมี ความเข้ มแข็ ง อาจารย์ ใ นหลั กสู ตรสามารถส่ งเสริ มการท างานตามความช านาญของแต่ ละคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3 อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ ในจานวนที่ไม่ต่ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่กาหนด
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร ต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังด้านอาจารย์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหาร
ระดับคณะ (คณะกรรมการประจาคณะ)
6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตรา
การลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากาลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่
แผนธารงรักษา แผนการหาตาแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท
7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนด สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจากัดอย่างเป็นระบบ
8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน
เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
นักศึกษา
9 การกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างชัดเจน
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
11 ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน
14 ระบบการยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต
17 การควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
19 การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์
(ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร
22 บัณฑิตศึกษาให้ความสาคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากาลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี
โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
3 จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4 คาอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน
มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้
5 เนื้อหาที่กาหนดในรายวิชาไม่มีความซ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร
6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน
8 การเปิดรายวิชามีลาดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาเร็จได้ทันตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติหรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุม
ให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นวิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดารงชีวิต
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่กาหนดในรายวิชาของ
หลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น
15 การควบคุมกากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอน
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (คานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์
ทางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)
2 หลักสูตรกาหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือ
ความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิม
ไม่เกิน 3 วิชา)
3 มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4 การกากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมี
การกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ที่คุณภาพ
มาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน
6 หากมีการกาหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คาแนะนาและการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ คาปรึกษาและ
การพัฒนานักศึกษา
8 การแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ /สาระนิ พนธ์ คานึ งถึงคุณสมบั ติ ของอาจารย์ ที่ ปรึกษาที่ เหมาะสมกับหั วข้ อ
วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา และ
เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
9 มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
10 มีการกากับให้อาจารย์พิเศษที่มาทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการเรียนการสอน
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก / ผู้ประกอบการ
การศึกษาดูงาน ฯลฯ
14 การจั ดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นั กศึกษา (เช่ น ความรู้พื้ นฐานที่จ าเป็นต้ องมี ก่อนเข้าโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทางาน/ การประกอบ
อาชีพ
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน
ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่าย
ทางสังคม online learning)
17 การเตรียมความพร้อมด้านการทางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทา/การเผยแพร่ผลงาน)
18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning
21 การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจานวนอาจารย์ที่มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
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22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร
24 การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
25 การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
26 การนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)
28 ระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน
การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
32 มีระบบกากับการทางานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์
33 มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรองและ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทาข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์
แก่นักศึกษาและการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
2 น้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย
การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)
4 การกากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ ข้อสอบ
ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้
เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทางาน)
6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษา
มีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรด ชัดเจน การกระจายของ
เกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
10 การกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่ เหมาะสม
เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ / วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ หรือรับรองโดย สกอ.
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)
2 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการ
เพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย
3 การจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5 สาหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้
ใกล้ชิด
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดาเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกาหนดความคาดหวังสูงกว่า ข้อกาหนดใน
หลักสูตรปริญญาตรีที่ เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้ อมู ล
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกาหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี
7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย
8 มีห้องทางานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

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

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้ว ยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมี
คุณ ภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด สําหรับ ตําแหน่ง ที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้ง แต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา
คุณ ภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิช าตามวัต ถุประสงค์แ ละขอบเขตของวารสาร
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

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

กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่ เติมต่อไป

