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คํานํา 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 6 สวน คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา , การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน , นิยามศัพทการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน , ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และแนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรายละเอียดของตัวบงชี้ เกณฑการประเมินคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใน
การกํากับและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอยางชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของหลักสูตรเปนไปอยางมี
คุณภาพ และนําไปสูการสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเปาหมายของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
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   บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

 
1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 
ประการดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวปจจุบันมีปจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
เรงดําเนินการปจจัยดังกลาว คือ 
  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโนมที่จะมีความ
แตกตางกันมากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
  2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
  3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา 
องคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีด
ความสามารถในการแข ง ขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตทั้ ง อุตสาหกรรมและบริการ  
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 
  4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
  5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
(Participation) มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน  โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  8)  กระทรวง ศึกษาธิการได มีประกาศกระทรวง ศึกษาธิ การ เ ร่ืองมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
  9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  
  1) เพื่อใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ
  2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กําหนด
ข้ึน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน 
  3) เพื่อใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาที่บสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 
(goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 
  4) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง  เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 
  5) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่ เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 
  6) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย“ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ  
และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อ
พิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ  
และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (องคการมหาชน)” หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอ
หนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน  
 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดกําหนด 
แนวทางการพัฒนา และแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสราง
กลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการ  และ
จุดเนน ระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับ
ทองถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่ง
ระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบ ที่เปนประโยชน
ตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจ ของตัวเอง สามารถตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย 
สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงานโดยทีส่ถาบนัอุดมศึกษา 
ในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันได
ระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษา  
และสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา
เปน 4 กลุม คือ 

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริง ใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเปนแหลงเรียนรู
ที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ 
ปริญญาตรีเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาโทดวยก็ได 

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ 
กลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนก
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ไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนน
ระดับปริญญาตรี 

กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
ระดับปริญญาเอก หมายถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปน
ผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับ 
การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให
อุดมศึกษาไทยในชวงป 2555 – 2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อเปนแหลงความรูที่ตอบสนอง
การแกไขปญหาวิกฤตและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถ่ินโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศให
เขมแข็งข้ึนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพผลิต
กําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อ
ชวยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปน
ที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อ
ประโยชนสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและ
พัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืนสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

  
2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบดวยมาตรฐาน  
3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานนี้ อยูใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 
แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมี
ความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาไดจัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสู
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญา
ตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
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โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละ
ระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ 
  หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อใหสอดคลอง
กับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 
ไดมีมติ เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง ระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญ
ของประกาศฉบับนี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยั งคงไว  ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง 
ตอมาในป พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของการศึกษา
ทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 
ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสง เสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ   และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให
หนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ัง ในทุกสามปและแจง
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ผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอ
สาธารณชน 
  
3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนัก ถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ืองนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ.2539 เพื่อเปนแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) 
และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ ที่
ตรวจสอบได (Accountability)  
 ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดระบุ ให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแต
ละแหง และกฎหมายที่เก่ียวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาใน
การจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 
2553 ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคลอง
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเองแตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมี
กระบวนการทํางานที่เร่ิมตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนนิภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงค และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ หลักการที่สําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 
1) เสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ 

หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมปจจยันําเขาและกระบวนการ 

ซึ่งสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมประกอบดวย 
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การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบนั โดยจะเร่ิมใชในปการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต การควบคุม 

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ 
จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุน
กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน ตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุม
สถาบันซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 

4) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเร่ืองกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ.เพื่อ
ไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 
  3.1.2 มาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพ 
  มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
อ่ืนๆที่เก่ียวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ 

เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวาผลการ
ดําเนินงานไดก่ีขอไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือ
วาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ และ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยูระหวาง 0 – 5 
   2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการ
ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัว
บงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิด เปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปน
แนวทาง (Guideline)ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจ
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ  สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเนนพันธกิจใน
ดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ใน



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

 

8 www.sci.ssru.ac.th 

ระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมด ซึ่ง
สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดทั้งหมดในบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และ
ตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเปนเร่ืองเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเนนที่ปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งภายใตตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการใหสามารถ
สะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 
   3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
   ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงาน 
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
และเขาใจรวมกันทุกระดับโดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
ประเมิน  และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่ 
เหมาะสมสําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทํา
คูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน  แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตอง
ประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันได
ในทุกระดับ 
   3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
   การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกัน
คุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ หาก
ปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่เปนจริงถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร 
คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมี 
ประสิทธิภาพจงึ เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล 
ตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึง

การปรับปรุงและพัฒนา 

 
4. ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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ตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรม
ใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจ และมาตรฐานของ
การปฏิบัติงานไดคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให
มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน 
คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด ทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา
หลักเกณฑที่เก่ียวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
5. ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอดวยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

หลักเกณฑกํากับ

มาตรฐาน รวมถงึ

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัด

การศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสรางสังคมแหงการ

เรยีนรู/สังคมแหงความรู 

มาตรฐานที ่1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงคทัง้ในฐานะพลเมืองและ

พลโลก 

มาตรฐานดานการ

บรหิารจัดการการ

อุดมศกึษา 

มาตรฐาน 

ดานคุณภาพบัณฑติ 

ผลผลติทางการศกึษาที่ไดคุณภาพ 
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(Output/Outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น 
ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยได
เชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) ซึ่งเปนการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน
ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพเพื่อนําเสนอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่ง
ขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบ
ของตนสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึกสะทอน
ภาพที่แทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและสถาบันเพื่อ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 
 
6.พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เปนที่ทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจความรู
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานตองการ และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด 
ปจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเขาสูรอบที่สี่ (2558 - 2562) 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ิมใชมา
ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกที่ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดนําไปใชในการประเมินผลการ
ดําเนนิงานในทุกปการศึกษาและใหสถาบันอุดมศึกษาเพิม่เติม ประเด็นการประเมินที่สะทอนเอกลักษณของ
แตละสถาบันในรอบแรกนี้ตัวบงชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีทั้งตัวบงชี้ที่เปนปจจัยนําเขา กระบวนการและ 
ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของ
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ชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับตัว
บงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา  
ตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึนสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธอีกทั้งยังมีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ 
ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรู และ
นวัตกรรม ในสวนของเกณฑการประเมิน มีทั้งเกณฑทั่วไปที่ใชกับทุกสถาบัน และที่แยกใชเฉพาะกับสถาบัน
ที่มีจุดเนนตางกัน ไดแก สถานที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต และพัฒนา
สังคม สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยาง
เดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมมีกระบวนการทํางานที่เนนวงจรคุณภาพ
อยางชัดเจนตัวบงชี้สวนใหญจึงเปนตัวบงชี้ที่เนนกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ 
แรกโดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยางไรก็ตามการพัฒนาตวับงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุงเนนการประเมิน
เฉพาะปจจัยนําเขาและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธนั้น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดนําตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใชโดยถือเปนสวนหนึ่ง 
ของตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหครบถวนทุกมิติของ
ระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ทั้งนี้ เกณฑที่พัฒนาข้ึนในรอบนี้ยัง
มีความแตกตางจากรอบแรก  คือมีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐานทั่ ว ไปที่ ใช กับทุกกลุม
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนน
ระดับปริญญาตรี กลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนน
ระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก ตามนยิามที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม  (พ.ศ. 2557 - 2561) 
ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
โดยใหพิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เก่ียวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 

2565)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดานอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาตัวบงชี้ 
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพรอมกัน 
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หากเปนตัวบงชี้ที่ เนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้
กระบวนการดังกลาวดวย (process performance) ซึ่งไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี้   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที ่2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที ่
4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เร่ือง 
การสงเสริม การพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ 
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิตซึ่ง จะพิจารณา
จากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ 
การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ 
เกณฑการประ กัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันพิ จารณา ให เปน ไปตามมาตรฐาน  
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดาน
กายภาพดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบัน เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพ และภารกิจของสถาบัน
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบันใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ 
และภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้ง
ไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปการศึกษาตลอดจน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคร้ัง
ในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเ ร่ือง คุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียนมีงาน
ทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาข้ึน
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุงเนนที่การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใช
บัณฑิต และสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ และสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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และวิสัยทัศนที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดโดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพมีการควบคุม
คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการระดับ
สถาบันในทุกปการศึกษามีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพ
การศึกษาระดับชาต ิรวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะทอนผล
ของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา 
 อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษา มี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของและเตรียม
ความพรอม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกใชตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเปนระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเปนระบบที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได
ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปนระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง ทั้งนี้ โดยผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ตองรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในตอตนสังกัด เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 

8. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557 - 2561) 
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง 
(Act) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้
มาใชเปนขอมูลในการวางแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด - ปดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนที ่1 – เดือนที่ 
12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสงิหาคม –กรกฎาคม ปถัดไป) 
 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา
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แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ
กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 

1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA 

Online และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และ 
สถาบัน 
  3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการ 
ประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล 
การประเมินหลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 
  6. สถาบันนําผลการประเมนิระดับหลักสูตร ผลการประเมนิระดับคณะวชิา 

มาจัดทาํรายงานการประเมนิตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยนืยนัผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน 
ในปการศึกษาถัดไป 

8. ผูบริหารสถาบนัอุดมศึกษานาํผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน ที่สถาบันแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุง 
การดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปและแผนกลยทุธ 

9. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA 
Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา 
 
9. แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะวิชาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ทุกปการศึกษา
ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐานขอมูล 
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 
ชุดอาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาเดียวกันทั้งใน 
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 9.1 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สําหรับหลักสูตรที่
มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวดังน้ี 

1) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
สถาบัน และอยางนอยหนึ่งคน ตองมีผูทรงคุณวุฒิตรงกับสาขาวชิาที่ขอรับการการประเมิน 

2) ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ 
ทุกคนตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับ 
การศึกษาเปนดงันี้ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
 

15 www.sci.ssru.ac.th 

1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือดํารงตําแหนงทาง 
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 

3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารยข้ึนไป 
 9.2 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สําหรับหลักสูตรที่
ไมมี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร กําหนดไวดังน้ี 

1) คณะกรรมการประเมินฯ จํา นวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนคณาจารย 
ภายนอกคณะวิชา และอยางนอย 1 คน ตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายใน 

2) ประธานกรรมการประเมินฯ เปนอาจารยภายนอกคณะวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการ 
ประเมินฯ ทุกคนตองเปนผูที่ ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชาที่
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับ 
การศึกษาเปนดังนี ้

1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไป หรือดํารงตําแหนงทาง 
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 
 

3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารยข้ึนไป 

9.3 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา กําหนดไวดังน้ี 
1) คณะกรรมการประเมินฯ มีจํานวนอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดคณะวิชา 
2) ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกคณะวิชาที่ข้ึนทะเบียน 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3) กรรมการเปนผูประเมินจากภายนอกคณะวิชาที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดข้ึน หรือหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

4) เลขานุการเปนผูผานการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการการประเมินฯ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาเปนดังนี้ 
1) ประธานกรรมการ 
- ผูที่กําลังหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหาร หรือ 
- ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณ   

เปนประธานผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ 
- ผูที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
2) กรรมการ 
- กรณเีปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
- กรณเีปนบุคลากรฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจงผลใหคณะทราบ 
9.4 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต กําหนดไวดังน้ี 

1) คณะกรรมการประเมิน ฯ มีจํานวนอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของวิทยาเขต 
2) ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกวิทยาเขตที่ข้ึนทะเบียน 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3) กรรมการเปนผูประเมินจากภายนอกวิทยาเขตที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินที่ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดข้ึนหรือหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชาที่
มหาวทิยาลัยจัดข้ึน  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต 
1) ประธานกรรมการ 
- ผูที่กําลังหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหาร หรือ 
- ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปน

ประธานผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ 
- ผูที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

 2) กรรมการ  
- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราช 

ภัฏสวนสุนันทา มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
- กรณีเปนบุคลากรฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 9.5 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย กําหนดไวดังน้ี 

1) คณะกรรรมการประเมินฯ มีจํานวนอยางนอย 7 คน 
2) ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ข้ึนทะเบียน 

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3) กรรมการเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผู 

ประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดข้ึน อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายใน 
มหาวิทยาลัยตองผานการอบรมหลักสูตร ผูประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดข้ึน หรือ 
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

4) เลขานุการเปนผูผานการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯที ่
มหาวทิยาลัยจัดข้ึน 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเปนดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ 
- ผูที่กําลังหรือเคยดํา รงตํา แหนงผูบริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเทาข้ึนไป 

และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรือเทียบเทา หรือ 
- ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปน 

ประธานผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรือเทียบเทา หรือ 
- ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณาแลววามีความเหมาะสม 
2) กรรมการ 
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- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- กรณีเปนบุคลากรฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่ในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไป 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
10. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 มติคณะรัฐมนตรีป 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้คือระบุใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งใหมีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในข้ึน ทําหนาที่กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเร่ือยมา โดยคณะมีนโยบายและหลักเกณฑการดําเนินการสอดคลองตามหลักเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 และมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี ้
 
 10.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

1) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีระบบและกลไกในการใหความรู และทักษะดานประกัน 
คุณภาพการศึกษาแกผูมีสวนไดสวนเสียของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานภายในคณะ ทั้งระดับภาควิชา ระดับสาขาวิชา  
และระดับบุคคลภายในคณะ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให
มีการดําเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online อยางตอเนื่อง 

3) สรางวัฒนธรรมคุณภาพโดยสงเสริม และพัฒนาการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) เขามา 
ใชในการทํางานเปนเสมือนกลไกที่จะทําใหระบบงาน และผูปฏิงานสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยใหอยูในระดับที่ดียิ่งข้ึน 

4) สงเสริม และสนับสนุนการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทํา 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ
คณะ ในปถัดไป 

5) พัฒนาเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู และความรวมมือระหวางหนวยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

6) สงเสริมใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ของคณะแกนักศึกษา และประชาคมโดยผานชองทางการสื่อสารรูปแบบตางๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย  

10.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย เปนการใหความหมายในเชิงคุณภาพวาหนวยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานใน
ระดับดีมากนอยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกลาวหรือไม โดยการเขียนเปนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑโดยมีการ
ตรวจสอบอยางเปนระบบ สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 เปนการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

10.3 วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ภารกิจหลักคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร 5 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการ
ตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปจจัยหลายประการที่เรงรัดการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ 
  1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต   
  2) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายใน
และนอกประเทศ  
  3) การพัฒนาองคความรูใหเปนสากลเพื่อใหไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ  
  4) การสรางความมั่นใจใหแกสังคมดานความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
  5) ตองแสดงขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวน
เสียและประชาชนทั่วไป 
  จากปจจัยดังกลาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึง
ไดดําเนินการใหมีระบบประกันคุณภาพ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค
การตรวจประเมิน ดังนี้ 
  1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองคกรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ 
ตัวบงชี้อุดมศึกษา  
  2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะตาม
โครงสรางของมหาวิทยาลัย 
  3) แสดงขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัย
สามารถสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 10.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  10.4.1 องคประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 
   1) การผลิตบัณฑิต 
   2) การวิจัย 
   3) การบริการวิชาการ 
   4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   5) การบริหารจัดการ 
 สําหรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น คํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา เปนเคร่ืองมือที่จะตรวจสอบ 
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ประเมิน กระตุนการปฏิบัติพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมุงใหเกิดคุณภาพและการสรางวัฒนธรรม
คุณภาพใหเกิดข้ึนในมโนสํานึกของคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นั้น มุงเนนให
เกิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการดําเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงาน
งานเทียบเทา โดยมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการดําเนินงาน
ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาที่กําหนด โดยมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ แผนภาพที่ 1.3
ประกอบดวย 

1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System) 
เปนกระบวนการดําเนนิงานของสถาบนัการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการวางระบบ 

กลไกการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดแนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินงาน กํากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะ
วิชาและหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับหลักเกณฑของ สกอ.,สมศ.และเปนไปตาม
กฎหมายที่กําหนด โดยไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และ
การประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแตป พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหไดรับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
  2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

เปนกระบวนการดําเนินการของหนวยงานตนสังกัดและสถาบันการศึกษาในการกําหนด 
มาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากนั้นหนวยงานตนสังกัดและ
สถาบันการศึกษาจัดทําแผน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว
ในดานการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการสอนการแนะ
แนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน 
ติดตาม กํากับ การดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง 
  3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit) 

เปนการดําเนินการของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการยืนยันเปาหมาย 
ที่กําหนดมุงไปสูมาตรฐานที่ตองการ โดยการดําเนินการ ดังนี้ การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานทั้ง
ระบบดวยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ และรายงานผลตอผูปกครอง และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด เพื่อสงเสริมสนับสนุนและ/หรือใชมาตรการ
ในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 
  4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

เปนการประเมินคาระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการ 
จัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เปนตน การประเมินคุณภาพภายในจะใชวิธี
การศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) สวนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเปนการดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผล 
และรับรองวาสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทีกํ่าหนดไว 
  5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) 

เปนการดําเนินการของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในการนําผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษา 
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และหนวยงานตนสังกัดนําขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินมาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหนวยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
หนวยงานในปการศึกษาถัดไป 

ภาพท่ี 1.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานจัดการศึกษา 
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10.5 กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 
10.5.1 คณะจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพข้ึน โดยมีหนาที่พัฒนา บริหาร และติดตามการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัด
การศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

10.5.2 คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน ให
สอดคลองกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใชกํากับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 

10.5.3 คณะจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของหนวยงาน โดยเฉพาะ
ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 10.5.4 คณะกําหนดองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคลองตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณที่แสดงใหเห็นจุดยืน/ตัวตนของคณะ/
หนวยงาน 
 10.5.5 คณะจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพที่ประกอบดวยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากร และสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
 10.5.6 คณะจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานข้ึนเปนการภายในไดตามที่
จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมชัดเจน และ
มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 10.5.7 คณะจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนด 
 10.5.8 คณะจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพตามองคประกอบ/ตัวบงชี้คุณภาพ และตามขอเสนอแนะ
ของกรรมการผูประเมินคุณภาพเสนอตอมหาวิทยาลัย โดยหนวยงาน ตองดําเนินการตามแผนดังกลาวให
ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการดําเนินการในรายงานการประเมินตนเองของคณะในป
การศึกษาถัดไป 
 
10.6 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ และ
รวมกันกําหนดนโยบายดานของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงสงผลใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะจัดตั้งข้ึน 
เพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไปสูเปาหมายโดยแบงเปนหลายระดับตาม
หนาที่และความสําคัญ ดังนี้ 

10.6.1 คณะกรรมการประจําคณะ  โดยมีผูบริหารภายในคณะและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
ประกอบดวย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนกรรมการ 
ผูแทนผูบริหารและผูแทนคณาจารยประจําเปนกรรมการ หัวหนาสํานักงานเปนเลขานุการ  โดยมีหนาที่หลัก
ดังนี้ 

1) กําหนดนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2) พิจารณาวางระเบียบ ของบังคับในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
 

23 www.sci.ssru.ac.th 

เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตองไมขัดหรือแยงตอ
ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

3) พิจารณาเสนอการแบงสวนราชการหรือหนวยงานภายในคณะตอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

4) พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปของคณะและเสนอตอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

5) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอตอสภา 
วิชาการกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

6) กํากับ ดูแลและควบคุมมาตรฐาน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
และการประเมินผลการศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

7) สนับสนุน และเสนอผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณะ 
8) สงเสริมและวางแผนงานของคณะเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง 

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงและการถายทอดคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ 

9) สนับสนุน สงเสริม และพัฒนากิจการนักศึกษาของคณะใหคําปรึกษาและเสนอ 
ความเห็นตอคณบด ี

10) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี 
 10.6.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา  2558 
โดยมีคณบดีที่กํากับดูแลเปนประธาน รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพเปนรองประธาน และ
ประกอบดวยรองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เปนกรรมการ  หัวหนาสํานักงานคณะเปนกรรมการและเลขานุการ  และฝายประกันคุณภาพของคณะเปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ  โดยมีหนาที่หลักดังนี้ 
  1) กําหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และใหความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
  2) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
  3) ใหคําแนะนําปรึกษาดานการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา 
  4) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดี มอบหมาย 
 10.6.3 คณะกรรมการเครือขายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประกอบดวยรองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เปนประธานกรรมการ 
รองคณบดีที่รับผิดชอบแผนงานและประกันคุณภาพ ผู อํานวยการสํานัก/ผู อํานวยการสถาบัน/
ผู  อํานวยการศูนย/ผู  อํานวยการกอง/หนวยงานเทียบ เทา  เปนกรรมการ  ผู  อํานวยการกอง
นโยบายและแผนเปนกรรมการและเลขานุการ บุคลากรกองนโยบายและแผน เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ โดยมีหนาที่  ดังนี้  
  1) แลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการดานแผนงานและงบประมาณประกันคุณภาพ 
และการปฏิบัติราชการ  เพื่อนําผลมาใชสนับสนนุการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเครือขายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
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 10.6.4 คณะอนุกรรมการเครือขายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบดวยบุคลากร 
ผูปฏิบัติงานดานแผนงานและประกันคุณภาพของ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน
เทียบเทา โดยมีหนาที่  ดังนี้  
  1) แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ/ปญหาและวิธีแกไขการทาํงานดานแผนงาน 
งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อสรางองคความรูใหม 
  2) สงเสริมและสนับสนนุใหความรูความเขาใจเก่ียวกับดานแผนงาน งบประมาณ ประกัน
คุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
  3) สงเสริมและสนับสนนุใหหนวยงานมีการบูรณาการความรวมมือเพื่อสรางความเขมแข็ง
รวมกัน 
  4) งานอ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการเครือขายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
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บทที่ 2  
ขอมูลเบ้ืองตนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1. ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ  
1. ยุคแรกเร่ิม 
นับจาก พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2560 รวมเวลา 80 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดเร่ิม

กอตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย กอนป พ.ศ. 2491 วิทยาศาสตรเปนวิชาที่สอนในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ในป พ.ศ.2501 ไดเปดสอนเปนโรงเรียนฝกหัดครูสวนสุนันทา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาศาสตรจัดเปนหมวดวิทยาศาสตรที่ประกอบดวย ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

2. ยุคกลาง 
ในป พ.ศ. 2518 ไดเปลี่ยนเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา จัดเปนคณะวิชาวิทยาศาสตร มีการจัดตั้ง

ศูนยสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหบริการอบรมครูประจําการวิชาวิทยาศาสตรและเปด
สอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร ในป พ.ศ. 2527 ไดกําหนดใหวิทยาลัยครูเปด
สอนได 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร และสาขาศิลปศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตรจึงได
เปลี่ยนเปน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประกอบดวย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ป พ.ศ. 2538 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเปดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา ที่เนนดานวิทยาศาสตร และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร ในป พ.ศ. 2545 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาไดยายไปอยูในความรับผิดชอบของ
คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปดสอนเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดแก สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม และสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

3. ยุคปจจุบัน 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปดสอนในสาขาวิทยาศาสตร
ระดับปริญญาตรี 4 ป ไดแก สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ
การบริการ 

พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 2 สาขา ไดแก
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ และระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 2 
สาขา ไดแก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ พรอมทั้งจัดตั้งศูนย
วิทยาศาสตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 สาขาวิชา 
ไดแกสาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชา
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เคมีสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมสาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ (ปดหลักสูตรฟสิกส) และระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 2 สาขาวิชา 
ไดแก สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (ปดหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา 
ภาคพิเศษ) 

พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 4 สาขาวิชา คือ 
ฟสิกสประยุกต วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (ปดหลักสูตรจุลชีววิทยา) และ
ชีววิทยา (ปดหลักสูตรชีววิทยาประยุกต) รวมหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี 16 สาขาวิชา และ
ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา 

พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 สาขาวิชา 
ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผูสูงอายุ) 

พ.ศ. 2555 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก 
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผูสูงอายุ) สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ไดยายออกเปน
หนวยงานภายนอกภายใตสังกัดวิทยาลัยสหเวศศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 13 สาขาวิชา โดยแบงออกเปน 2 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย
สาขาวิชาตางๆ ดังตอไปนี้ คือ สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟสิกสประยุกต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต ประกอบไปดวยสาขาวิชาตางๆ ดังตอไปนี้ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 
เพิ่มเติม ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร สวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ยังคง
มีจํานวน 13 สาขาวิชา เชนเดิม 

พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติม คือ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการศึกษา (ภาคปกติ) ดวยความรวมมือกับสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเปนความรวมมือในการดําเนินงานผลิตครู สควค.
ระยะที ่3 ระดับปริญญาโททางการศึกษา 

พ.ศ. 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ไดยายจากวิทยาลัยสหเวชศาสตรมาสังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวน 
14 สาขาวิชา 

พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 
1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร เปนหลักสูตรใหม สวนสาขาวิชาคหกรรมศาสตรและสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยทําการรวมทั้ง 2 สาขาวิชาไวเปนหลักสูตร
เดียวคือ คหกรรมศาสตร ดังนั้นหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันมี
จํานวน 14 สาขาวิชา สวนหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมคือการ
จัดการและควบคุมมลพิษ มาเปนหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอมแทน 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร  
 1.2.1 ปรัชญา   
      มีความรูดี มีคุณธรรม นําชาติพัฒนาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
 1.2.2 วิสัยทัศน   

 มุงพัฒนาการศึกษา การวิจัยดานวิทยาศาสตรและบูรณาการองคความรูเพื่อผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ
 

1.2.3 พันธกิจคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
มีดังน้ี 

1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสงัคม 
2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ 
3) พัฒนางานวิจัยและสรางองคความรูใหเปนที่ยอมรับระดับนานาชาต ิ
4) บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน 
5) สรางเสริมการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
6) บริหารจัดการองคกรดวยหลักการบริการจัดการราชการที่ด ี

 
 1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร และ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหลัก เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนา ดังนี้  
  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

 
  ยุทธศาสตรดังกลาวไดทําความเขาใจกับผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ และพนักงานใน

ทุกระดับ รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทาลัย สภาวิชาการ และสภาสงเสริมมหาวิทยาลัย และ
กําหนดใหหนวยงาน ระดับคณะ ศูนย สํานัก และวิทยาลัย แปลงไปสูการวางแผนยุทธศาสตร มาตรการ 
และโครงการ เพื่อนําไปสูการจัดสรรงบประมาณประจําป 
 

1.3 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดกําหนดอัตลักษณและ

เอกลักษณของคณะที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.3.1 อัตลักษณ (Identity) 

 "เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ" 
 

1.3.2 เอกลักษณ (Uniqueness) 
  "เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสู
สากล" 
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บทท่ี 3 
นิยามศัพทการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวมรวมองคความรูที่มี

อยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
องคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยมีความรูมี 2 ประเภท คือ 

ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรค 
หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะหบางคร้ังจึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

ความรูที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดไดโดย 
ผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางคร้ังเรียกวาเปนความรูแบบ
รูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการ ไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายของการพัฒนา 
คน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชุน เปนหมูคณะความเอ้ืออาทรระหวาง 
กันในที่ทํางาน 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
1) การกําหนดความรูห ลักทจี ำเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
4) การประยุกตใชความรูในกิจกรรมงานของตน 
5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสกัด“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด 

ความรูที่ครบถวน ลุมลึก และเชื่อมโยงมากข้ึนเหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เก่ียวของเปนทั้งความรูที่

ชัดเจน อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืน ที่เขาใจไดโดยทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝง 
ลึกอยูในสมอง(Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และ
อยูในมือ และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่ง
ทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว 
 

2. การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสงพิมพทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 
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3. การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและปรียบ
เทียบผลผลิตบริการและวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการ
ปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 
 

4. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวกันอยางสมบูรณ 
 

5. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการ
ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 

6. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุก
ประเทศ(อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูกลุมอาเซียน) 
 

7. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุม
อาเซียน 10ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ นับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร
ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 

8. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South 
East AsianNations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 
สิงคโปร ไทยและเวียดนาม 
 

9. การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขานั้นๆจากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขานั้นดวยและมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไม
นอยกวารอยละ 25 
 

10. การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํา รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศอยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full paper) และไดรับการตีพิมพ ซึ่ง
สามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

11. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง 
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 

12. งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปน
นวัตกรรมโดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอัน
กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน 
งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวย บทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 
 

13. แนวปฏิบัติท่ีด ีหมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ
หรือสูความเปนเลิศ ตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จ
ปรากฎชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน
เอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 

14. ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลว
โดยมีหลักฐานเปนผลงานที่นําเสนอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเปนผลงานที่เปนรูปเลมซึ่งนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือ
นําเสนอผูวางจางในการทําวิจัยนั้นๆ และเปนผลงานที่แหลงทุนวิจัยหรือผูวางจางวิจัยไดตรวจรับงาน
เรียบรอยแลว  ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการการศึกษา เพื่อรับปริญญาของอาจารยประจํา
หลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิง
ทางวิชาการ กลาวคือ ระบุเจาของผลงานชื่อผลงาน ปที่พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน  
 

15. ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐาน
ขอมลู Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

16. ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล 
ไดแกฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
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ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, 
Art and HumanitiesCitation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

17. แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ผลการวิเคราะห
จุดแข็งจุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งตอง
มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธ และคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําเปนแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 

18. แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทาง
การเงิน ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยทุธของสถาบนั สถาบันควรประเมินความตองการของทรัพยากรที่ตองจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่
ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวกับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจาก
แหลงเงินทุนใดเชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวย
วิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการ
ดําเนนิงานดวย เชน ตน ทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ
ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 

19. แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป 
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย 
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธตัวบงชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการงบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรทีต่องใชในการดําเนินโครงการ
ที่ชัดเจน 
 

20. พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง 
การใชองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัย 
และสังเคราะหข้ึนเปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลาย 
ศาสตร หรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่ง
ผูเรียนสามารถพัฒนาความรูองคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 
  ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+
แพทยศาสตร)ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+
วิทยาศาสตร-เคม)ี 
 
 ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
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(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ัง ที่ 
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 

21. พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู 
ความสามารถและประสบการณ ซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย
มีวัตถุประสงค เพื่อใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
 

22. ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง  

เพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 
กระบวนการผลผลติและขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธที่เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรร 
ทรัพยากร มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 

23. สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชา ตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่สัมพันธ
กับศาสตรที่เปดสอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field 
of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 12/2554 
เมื่อวันที่ 17พฤศจิกายน 2554) หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2) /ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 
 

24. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเทาข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา
สภาวิชาชีพ) 
 

25. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้นแตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคการภายนอก เปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐม ี10 องคประกอบ ดังนี้ 
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของแผนการปฏบิ  ัตริ าชการตามทไ ดร้ับงบประมาณมาดําเนนิ การ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิด 
ประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 
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 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่นความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีที่มีความหลากหลายและมคีวามแตกตาง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงาน ตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเมื่อมี
ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินงานกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะคติ รวมเสนอปญหาหรือ
ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมกันแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน)และภาค
ประชาชน ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานทีด่ีของสวนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไม
มีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการฝกอบรม และ
อ่ืนๆ 
 10) หลักมุนมั่นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน
ประเด็นที่สําคัญโดยฉันทามตไิมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 

26. อาจารย หมายถึง คณาจารย ซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 

27. อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและ
การวิจัยและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลา
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ทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548) 
 สําหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจาง
ที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาที่ภาระงาน
ใหชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองแนวทาง
การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยที่บรรจุ
ใหมในปที่ประเมิน ดังน้ี 

9-12 เดือน    คิดเปน 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับได 

 

28. อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน
ประจําหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่
เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรใน
หลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยู
แลว(คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิต
อนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เทานั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินการเชนเดียวกับการ
นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบและ
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 

ระดับคณะ ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการใน
ระดับคณะ จํานวน 13 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

องคประกอบ 
ในการประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบงชี้ เกณฑการพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 1.4 จํ านวนนัก ศึกษาเต็ม เวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1 . 6  กิ จ ก ร ร มนั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

เ งิ น สนั บสนุ น ง านวิ จั ย และ ง าน
สรางสรรคทั้งภายในและภายนอกตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

 5 . 2  ร ะ บ บ กํ า กั บ ก า รป ร ะ กั น
คุณภาพหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียรรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่
กําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบงชี้ จํานวน 6 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบงชีที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
  ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลลัพธ 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ ได  = 
 

 
 
หมายเหตุ :  

หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตอง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  : อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความ สามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย   ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลกัสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 
40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนท่ีได  = 

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 
 

 
จํานวนอาจารยประจาํคณะที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จํานวนอาจารยประจาํคณะทั้งหมด 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3  : อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่
ได  =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนอาจารยประจาํคณะที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จํานวนอาจารยประจาํคณะทั้งหมด 

 
รอยละของอาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4  : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารยที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสูการวางแผนตาง ๆ เชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต 
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 
เกณฑการประเมิน 

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน
และนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการ
เทียบบัญญัติไตรยางศดังนี ้

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 
คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ10.01และไมเกินรอยละ 20  
ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 

 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอน ทุกรายวิชาตลอดป
การศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ
คํานวณ ดังนี้ 

SCH = Σnici 
เมื่อ  ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที ่i 
 
2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี ้

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) =  
 
 
 
 

การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

 จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้น ๆ 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 
1.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2.กลุมมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
3.กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี+FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี+(2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี+(1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
 

สัดสวนจํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  8:1 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปาไมและประมง  20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณชิยศาสตร บัญช ีการจัดการ การทองเที่ยว 
เศรษฐศาสตร  

25:1 

7. นิติศาสตร 50:1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 
สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

 
2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี ้

2.1) คารอยละไมเกินรอยละ 10 คิดเปน 5 คะแนน 
2.2) คารอยละเกินรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน 
2.3) คารอยละตั้งแต 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้ 

         
        คะแนนที่ได  =                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เปนจริง – สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน X 

100 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

 
(20 – คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 1) 

X 5 
10 
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ตัวอยางคํานวณ : 
  

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร = 24 
 
ค า คว ามแตกต า ง จ าก เกณฑ ม าตรฐาน  =                                                       = รอยละ- 4 ไดคะแนน 5 
คะแนน  

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/

มนุษยศาสตร = 32 
 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =         = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 
คะแนน  
 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร = 28 
 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =         = รอยละ 12  
 
 
 แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน เทากับ 20 – 12 = 8 ไดคะแนน =                = 4 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 – 25 

X 100 
25 

 
32 – 35 

X 100 
25 

 
28 – 25 

X 100 
25 

8 x 5       
10 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

 

45 www.sci.ssru.ac.th 

ตัวบงชี้ที่ 1.5  : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

คณะควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับนักศึกษาเพื่อ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการ
และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การ
บริการจัดหางานแหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ
ใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการ ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการ และการใชชีวติแกนักศึกษาในคณะ 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6  : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวนกิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมี
โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ที่ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ
5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม 
ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, 
Study/Check, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตๆตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย 
   (1) คุณธรรม จริยธรรม 
   (2) ความรู 
   (3) ทักษะทางปญญา 
   (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวตัถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 
 5. ประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและ

ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิด
ประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จ และเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ 
คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการ
ไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจดานอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัย   มีคุณภาพมีประโยชน สนองยุทธศาสตรของ
ชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1  : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวจิัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนด
ไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับ
บุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเคร่ืองมืออุปกรณ ที่เก่ียวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและ
กําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
  2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 
   1) หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
   2) หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
   3) สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

4) กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

 

49 www.sci.ssru.ac.th 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอบป   : รอบปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบัน อุดมศึกษา 
คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุน
ภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูใน
กลุมที่เนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนนุ
งานวิจยัฯ =  
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัย 
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2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด  =  
 
 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ 

คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ : 
 1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ 
 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทิน
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไมมี
หลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีกํ่าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  : ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลลัพธ 
 
การคิดรอบป   : รอบปปฏิทิน 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค
ข้ึนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มี
คุณคาสมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ 
ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทาง
วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

   ตามสูตร 

 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด  =  
 
 
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูใน Beall’s  list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

 
ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 100 
จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 

 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
X 5 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

 

54 www.sci.ssru.ac.th 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม 
โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดย
กวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ
สถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัย
เพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคม
แลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือเพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสู
การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการ ของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน
การสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 
 

ตัวบงชี้ จํานวน  1  ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  : การบริการวิชาการแกสังคม 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึง
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการประจําปทั้งการบริการวิชาการที่ทาํใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อสราง
ประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่
สรางความพึงพอใจตอชมุชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัว
บงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขา
กับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมี
คุณภาพ เชนทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน  

      และเอกลักษณของคณะ 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ 
                        เอกลักษณของคณะ 
 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 

การคิดรอบป   : รอบปงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงาน
ผานคณะดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให
สอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

เกณฑการพิจารณา :  
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และ
พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้
และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 
สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร  การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแขงขัน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 
 5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 
การคิดรอบป   : รอบปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
อธิบายตัวบงชี้ 

บทบาทหนาที่ของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการ        
ดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนา ตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ 
เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดสะทอนการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 
เกณฑการพิจารณา :  
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนด ในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดี
ข้ึนอยางตอเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

 

61 www.sci.ssru.ac.th 

บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให

เหมาะสม กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวของใน
ระดับชาติดวยเพื่อใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ
เอกลักษณของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวยการควบคุม  การตรวจสอบ  และการ
ประเมินผลเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดย
สถาบันตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปน
ระยะๆ โดยที่มีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ ผูบริหาร/ ผูเก่ียวของ/ ผูมีสวนไดสวน
เสีย มีสวนรวมเมื่อครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังใน
ทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอ
สาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน  เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
ทั้งนี้ ไดกําหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวเพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดทํา
รายงานของสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบันที่คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึนสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 
  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
  องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
  องคประกอบที่ 4 อาจารย 
  องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของมี 1 ตัวบงชี้
จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตร
นั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวา
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประอกบที่ 2 – 6 
ดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 
 

ภาพที่ 7.1 การประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบที่ 2 – 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 

 

ผานองคประกอบท่ี 1 
 

ไมผานองคประกอบท่ี 1 

ประเมินองคประกอบท่ี 2 - 6 คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ย

ของตัวบงชี้ในองคประกอบท่ี 2 - 6 
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ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดบัคุณภาพ 
       ตามคะแนนที่ได ดังนี ้
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
 แมวาหลักสูตรไมผานองคประอกบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประอกบที่ 2 ถึงองคประอกบที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของ
หลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และราย
องคประกอบโดยไมตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 
ถึง องคประอกบที่ 6 เก่ียวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป 
แสดงดังตารางตอไปนี ้
 
 ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบท่ี 

คะแนน 
ผาน 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตวั

บง
ชี้ใ

นอ
งค

ปร
ะอ

กบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1,3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6 
จุดเดน 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 

            คะแนนรวมของตัวบงชี ้13 ตัวบงชี ้
                                                     13 
คะแนนรวมเฉลี่ย = 
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 2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารของคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห
แยกเปนปจจัยนําเขากระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนาดังตารางตอไปนี ้
 
 ตารางการวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 
องคประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 จํานวน 
ตัวบงชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

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 2   
ผลการประเมิน     

 * ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวยตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ 
 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 1 – องคประกอบที ่5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศ กพอ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู

ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาดวย หลกัเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก จ 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ฉ 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ประจาํปการศึกษา 2560  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

 

86 www.sci.ssru.ac.th 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ช  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสตูร ประจําปการศึกษา 2559  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ซ  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

 

98 www.sci.ssru.ac.th 

 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ฌ 
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร และระดบัคณะ ประจําปการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ญ 
ปฏิทินการปฏิบัตงิานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 

 

109 www.sci.ssru.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 
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คณะผูจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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