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ประสิทธิผล 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ และน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเป้าหมายของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
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  บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 
ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง
เร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าว คือ 
  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
  2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
  3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา  
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตทั้ งอุตสาหกรรมและบริการ  
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
  4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
  5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน  โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  8)  กระทรวงศึ กษาธิการได้ มีประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เ รื่ องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
  9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
  1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งวิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
  2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนด
ขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน 
  3) เพือ่ให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาที่บสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
  4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 
  5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
  6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย“ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ  
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ  
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

3 

การศึกษา (องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน  
 

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

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนด 
แนวทางการพัฒนา และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ ให้มีการสร้าง
กลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการ  และ
จุดเน้น ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับ
ท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจ ของตัวเอง สามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ 
สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงานโดยทีส่ถาบนัอุดมศึกษา 
ในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้
ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษา  
และสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง ใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ 
ปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ 
กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนก
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ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ 
ระดับปริญญาเอก หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ 
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้
อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555 – 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาวิกฤตและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิต
ก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเอง และเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ
พัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

  
2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน  
3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาได้จัดท า มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
ก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา
ตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
  หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 
ได้มีมติ เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญ
ของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยั งคงไว้  ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาในปี พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของการศึกษา
ทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 
ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่ง เสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ   และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในทุกสามปีและแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก ถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน ( Institutional Autonomy) 
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ ที่
ตรวจสอบได้ (Accountability)  
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่
ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาใน
การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 
2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติ  หรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ หลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1) เสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมปัจจยัน าเข้าและกระบวนการ 

ซึง่สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วย 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุม 

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

7 

จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่ม
สถาบันซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ.เพื่อ
ไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
  3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
  มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 

เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือ
ว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 
   2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัว
บ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิด เป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็น
แนวทาง (Guideline)ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจ
ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ  ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจใน
ด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ใน
ระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด  ซึ่ง
สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมดในบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
   3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
   ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน 
ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
และเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
ประเมิน  และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ 
เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท า
คู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้
ในทุกระดับ 
   3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
   การวัดและวเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกัน
คุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หาก
ปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร 
คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมี 
ประสิทธิภาพจงึ เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผล 
ต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอดจนถงึ
การปรับปรุงและพัฒนา 
 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้
ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจ 
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสู ตรระดับปริญญาใน
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ระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานด้านการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้ 

และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตต้ัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

มาตรฐาน 

การอุดมศกึษา 

หลักเกณฑ์ก ากับ

มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศกึษา 

และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัด

การศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานที ่1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ

ประสงคท์ัง้ในฐานะพลเมอืงและ

พลโลก 

มาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ผลผลิตทางการศกึษาที่ได้คุณภาพ 



คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์
ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพเพื่อน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบ
ของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบันเพื่อ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 
6.พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด 
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562) 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานในทุกปีการศึกษาและให้สถาบันอดุมศกึษาเพิม่เตมิ ประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
แต่ละสถาบันในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและ 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา  



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

11 

ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ  คือปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบัน และที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบัน
ที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนา
สังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่าง
เดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพ
อยา่งชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ 
แรกโดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยา่งไรก็ตามการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของ
ระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยัง
มีความแตกต่างจากรอบแรก  คือมีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่ ว ไปที่ ใช้กับทุกกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้น
ระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
 
7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่  (พ.ศ. 2557 - 2561) 

ในป ีพ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน 
หากเป็นตัวบ่งชี้ที่ เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้
กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 
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4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เรื่อง 
การส่งเสริม การพัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิตซึ่ง จะพิจารณา
จากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก ่องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ 
การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันพิ จารณาให้ เป็น ไปตามมาตรฐาน  
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้าน
กายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบัน เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบัน
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  เพื่อการควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ 
และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้ง
ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  เสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษาตลอดจน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเ รื่อง คุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงาน
ท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 อยา่งไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้
บัณฑิต และส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ และสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดโดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา  โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการระดับ
สถาบันในทุกปีการศึกษามีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพ
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การศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผล
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา 
 อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา มี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียม
ความพร้อม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้
ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ต้องรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
8. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 - 2561) 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง 
(Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป) 
 C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA 

Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และ 
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สถาบัน 
  3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการ 
ประเมินตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล 
การประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
  6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมนิระดับคณะวิชา 

มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยนืยนัผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน 
ในปีการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารสถาบนัอุดมศึกษาน าผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน ที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุง 
การด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยทุธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 
Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 
9. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะวิชาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ทุกปีการศึกษา
ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล 
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 
ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาเดียวกันทั้งใน 
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 9.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่
มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ดังนี้ 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
สถาบัน และอยา่งน้อยหนึ่งคน ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการการประเมิน 

2) ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ 
ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ 
การศึกษาเป็นดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 

2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 

3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย์ข้ึนไป 
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 9.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่
ไม่ม ีมคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดไว้ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประเมินฯ จ า นวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นคณาจารย์ 
ภายนอกคณะวิชา และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายใน 

2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นอาจารย์ภายนอกคณะวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการ 
ประเมินฯ ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมนิคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ 
การศึกษาเป็นดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 

2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
 

3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย์ข้ึนไป 

9.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ก าหนดไว้ดังนี้ 
1) คณะกรรมการประเมินฯ มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดคณะวิชา 
2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะวิชาที่ขึ้นทะเบียน 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะวิชาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น หรือหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา 
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

4) เลขานุการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการการประเมินฯ 
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาเป็นดังนี้ 
1) ประธานกรรมการ 
- ผู้ที่ก าลังหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือ 
- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีประสบการณ  ์ 

เป็นประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ 
- ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2) กรรมการ 
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งผลให้คณะทราบ 
9.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต ก าหนดไว้ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประเมิน ฯ มีจ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของวิทยาเขต 
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2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกวิทยาเขตที่ขึ้นทะเบียน 
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกวิทยาเขตที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้นหรือหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะวิ ชาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต 
1) ประธานกรรมการ 
- ผู้ที่ก าลังหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือ 
- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น

ประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ 
- ผู้ที่่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

 2) กรรมการ  
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราช 

ภัฏสวนสุนันทา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 9.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ดังนี้ 

1) คณะกรรรมการประเมินฯ มีจ านวนอย่างน้อย 7 คน 
2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน 

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ 

ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายใน 
มหาวิทยาลัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น หรือ 
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

4) เลขานุการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯที่ 
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้ 

1) ประธานกรรมการ 
- ผู้ที่ก าลังหรือเคยด า รงต า แหน่งผู้บริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่า หรือ 
- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็น 

ประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่า หรือ 
- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2) กรรมการ 
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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10. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 มติคณะรัฐมนตรีปี 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาไดจัดท าเป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้คือระบุให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในขึ้น ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเรื่อยมา โดยคณะมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 และมหาวิทยาลัย โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 
 
 10.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

1) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านประกัน 
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในคณะ ทั้งระดับภาควิชา ระดับสาขาวิชา  
และระดับบุคคลภายในคณะ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้
มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online อย่างต่อเนื่อง 

3) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยส่งเสริม และพัฒนาการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามา 
ใช้ในการท างานเป็นเสมือนกลไกที่จะท าให้ระบบงาน และผู้ปฏิงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริม และสนับสนุนการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดท า 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
คณะ ในปีถัดไป 

5) พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

6) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะแก่นักศึกษา และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย  

10.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานใน
ระดับดีมากน้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

10.3 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ภารกิจหลักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการ
ตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ 
  1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต   
  2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายใน
และนอกประเทศ  
  3) การพัฒนาองค์ความรใูห้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  
  4) การสร้างความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
  5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชนทั่วไป 
  จากปัจจัยดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึง
ได้ด าเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน ดังนี้ 
  1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา  
  2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
  3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 10.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  10.4.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
   1) การผลิตบัณฑิต 
   2) การวิจัย 
   3) การบริการวิชาการ 
   4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   5) การบริหารจัดการ 
 ส าหรับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น ค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบ 
ประเมิน กระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพให้เกิดขึ้นในมโนส านึกของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น มุ่งเน้นให้
เกิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน
งานเทียบเท่า โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ แผนภาพที่ 1.3
ประกอบด้วย 
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1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System) 
เป็นกระบวนการด าเนนิงานของสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการวางระบบ 

กลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินงาน ก ากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะ
วิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ.,สมศ.และเป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และ
การประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาในการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้
ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการสอนการแนะ
แนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน 
ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit) 

เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเป้าหมาย 
ที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการด าเนินการ ดังนี้ การตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานทั้ง
ระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการ
ในการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
  4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

เป็นการประเมินคา่ระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการ 
จัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธี
การศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเป็นการด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผล 
และรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 
  5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) 

เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานต้นสังกัดน าข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
หน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
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ภาพที ่1.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานจัดการศึกษา 
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10.5 กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 
10.5.1 คณะจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัด
การศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.5.2 คณะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

10.5.3 คณะจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 10.5.4 คณะก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นจุดยืน/ตัวตนของคณะ/
หน่วยงาน 
 10.5.5 คณะจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากร และสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 10.5.6 คณะจัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขึ้นเป็นการภายในได้ตามที่
จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และ
มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 10.5.7 คณะจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 
 10.5.8 คณะจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงาน ต้องด าเนินการตามแผนดังกล่าวให้
ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการในรายงานการประเมินตนเองของคณะในปี
การศึกษาถัดไป 
 
10.6 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ และ
ร่วมกันก าหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะจัดตั้งขึ้น 
เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลายระดับตาม
หน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 

10.6.1 คณะกรรมการประจ าคณะ  โดยมีผู้บริหารภายในคณะและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการ 
ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนคณาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานเป็นเลขานุการ  โดยมีหน้าที่หลัก
ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2) พิจารณาวางระเบียบ ข้องบังคับในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ  

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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3) พิจารณาเสนอการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในคณะต่อคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

4) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปีของคณะและเสนอต่อคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

5) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอต่อสภา 
วิชาการก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

6) ก ากับ ดูแลและควบคุมมาตรฐาน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
และการประเมินผลการศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

7) สนับสนุน และเสนอผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณะ 
8) ส่งเสริมและวางแผนงานของคณะเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง 

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงและการถ่ายทอดคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ 

9) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากิจการนักศึกษาของคณะให้ค าปรึกษาและเสนอ 
ความเห็นต่อคณบดี 

10) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
 10.6.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา  2557 
โดยมีคณบดีที่ก ากับดูแลเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นรองประธาน และ
ประกอบด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เป็นกรรมการ  หัวหน้าส านักงานคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ  และฝ่ายประกันคุณภาพของคณะเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 
  1) ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
  2) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
  3) ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา 
  4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดี มอบหมาย 
 10.6.3 คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประธานกรรมการ 
รองคณบดีที่รับผิดชอบแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน/
ผู ้อ านวยการศูนย์/ผู ้อ านวยการกอง/หน่วยงาน เทียบ เท่า  เป็นกรรมการ  ผู ้อ านวยการกอง
นโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่  ดังนี้   
  1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณประกันคุณภาพ 
และการปฏิบัติราชการ  เพื่อน าผลมาใช้สนับสนนุการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
 10.6.4 คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ประกอบด้วยบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพของ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงาน
เทียบเท่า โดยมีหน้าที่  ดังนี้   
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  1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหาและวิธีแก้ไขการท างานด้านแผนงาน 
งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏบิัติราชการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  2) ส่งเสริมและสนับสนนุให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านแผนงาน งบประมาณ ประกัน
คุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
  3) ส่งเสริมและสนับสนนุให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกัน 
  4) งานอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 
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บทที่ 2  
ข้อมูลเบือ้งต้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1. ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  

(26) เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1143-1145 
โทรสาร 0-2160-1146 เว็บไซต์ www.sci.ssru.ac.th 

นับจาก พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2558 รวมเวลา 78 ปีที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสวน
สุนันทาวิทยาลัย มาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนัน
ทา เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2447 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการ
เรียนการสอนโดยล าดับดังนี้ 

ก่อนปี พ.ศ. 2491 คณะวิทยาศาสตร์เป็นเพียงวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีการสอนในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2491 เริ่มมีฝ่ายฝึกหัดครู ผลิตนักศึกษา ป.กศ. (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) และ 
ป.กศ. สูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) วิชาวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เคมี ชีววิทยา 
ฟิสิกส์และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. 2501 ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2501 เปลี่ยนจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้บริหารหมวดวิทยาศาสตร์เรียกว่า หัวหน้าหมวด
วิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีการยกระดับโรงเรียนฝึกหัดเป็น
สถาบันอุดมศึกษาโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาจึงเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา หมวดวิทยาศาสตร์จึง
เปลี่ยนเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการ
อบรมครูประจ าการวิชาวิทยาศาสตร์ และเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 9 ภาค คือ ภาคเคมี ภาคชีววิทยา ภาคฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ภาค
เกษตรศาสตร์ ภาคคหกรรมศาสตร์ ภาคอุตสาหกรรมศิลป์ ภาคสุขศึกษา ภาคพลศึกษา ผู้บริหารคณะวิชา
วิทยาศาสตร์ เรียกว่า หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ก าหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนได้ 3สาขา 
คือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาศิลปศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ โปรแกรมวิชาการพิมพ์และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียกว่า หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2530 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับอนุปริญญา 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาก่อสร้าง และสาขาวิชาเคมีปฏิบัติ
ในส่วนระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 6 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ 
6 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และ
สาขาวิชาสุขศึกษา 

พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลยัครวูา่
สถาบันราชภัฏ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ
ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พ.ศ. 2545 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ได้ย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2547 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในสาขา
วิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ และระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษาสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ 
ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (ปิดหลักสูตรจุลชีววิทยา) 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 16 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา 

พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาด้านสุขภาพ 4 สาขาวิชา (สาขาวิชา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพดูแลเด็กและผู้สูงอายุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ความงามและสปา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา) ได้ย้ายออกเป็นหน่วยงานภายนอกภายใต้
สังกัดหน่วยงานสหเวศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 13 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
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เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 13 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการเปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิลป
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร 

พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 13 สาขาวิชา 
พร้อมทั้งเปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา จ านวน 
1 หลักสูตร นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีแผนเพิ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นจ านวน 15 สาขาวิชาโดยมี
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเตรียมเปิดใหม่ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งถูกย้ายจากวิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 หลักสูตร       

พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 
1 สาขาวิชา ได้แก ่สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ ส่วนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยท าการรวมทั้ง 2 สาขาวิชาไว้เป็นหลักสูตร
เดียวคือ คหกรรมศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมี
จ านวน 14 สาขาวิชา ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมคือการ
จัดการและควบคุมมลพิษ มาเป็นหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมแทน 
 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์  
 1.2.1 ปรัชญา   
      มีความรู้ดี มีคุณธรรม น าชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 1.2.2 วิสัยทัศน์   

 มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิต 
บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 

1.2.3 พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
มีดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสงัคม 
2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ 
3) พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน 
5) สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี 

 
 1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

   
  ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ท าความเข้าใจกับผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานใน

ทุกระดับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทาลัย สภาวิชาการ และสภาส่งเสริมมหาวิทยาลัย และ
ก าหนดให้หน่วยงาน ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก และวิทยาลัย แปลงไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ 
และโครงการ เพื่อน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 
1.3 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของคณะที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.3.1 อัตลักษณ์ (Identity) 

 "เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ" 
 

1.3.2 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
  "เน้นความเปน็วัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
สากล" 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวมรวมองค์ความรู้ที่มี

อยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยมีความรู้มี 2 ประเภท คือ 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดย 
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อมๆ กัน ได้แก ่บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา 
คน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชุน เป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่าง 
กันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 
2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน 
5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัด“ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 
6) การจดบันทึก “ขุมความรู”้ และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด 

ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากข้ึนเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่

ชัดเจน อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่น ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝัง 
ลึกอยู่ในสมอง(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ
อยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่ง
ท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 

2. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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3. การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและปรียบ
เทียบผลผลิตบริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
 

4. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดยีวกันอย่างสมบูรณ์ 
 

5. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 

6. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก
ประเทศ(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่กลุ่มอาเซียน) 
 

7. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน 10ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่
ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 

8. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East AsianNations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร ์ไทยและเวียดนาม 
 

9. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขานั้นๆจากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 
 

10. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท า รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

11. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

12. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรมโดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน
ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบ
ต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 

13. แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ
หรือสู่ความเป็นเลิศ ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฎชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

14. ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว
โดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ
น าเสนอผู้ว่างจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่างจ้างวิจัยได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการการศึกษา เพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุเจ้าของผลงานชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
 

15. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐาน
ข้อมลู Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

16. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
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ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, 
Art and HumanitiesCitation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

17. แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้อง
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าเป็นแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

18. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงิน ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยทุธ์ของสถาบนั สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ต้องจัดหา
ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวกับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จาก
แหล่งเงินทุนใดเช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วย
วิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ด าเนินงานด้วย เช่น ต้น ทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 

19. แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ
ที่ชัดเจน 
 

20. พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง 
การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย 
และสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลาย 
ศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่ง
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 
  ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+
แพทย์ศาสตร์)ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร+์เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี) 
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 ตวัอยา่งหลักสูตรที่ไม่ใช่พหวุิทยาการ เช่น คอมพิวเตอรธ์ุรกิจการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง ที่ 

7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตลุาคม 2549) 
 

21. พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 

22. ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง  

เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร 
ทรัพยากร มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

23. สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชา ตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์
กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field 
of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 
เมื่อวันที่ 17พฤศจิกายน 2554) หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2) /ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 
 

24. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
สภาวิชาชีพ) 
 

25. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่รวมถงึ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของแผนการปฏบิ  ัตริ าชการตามท่ไ่ ดรั้บงบประมาณมาด าเนนิ การ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิด 
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ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เ หมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงาน ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายไดอ้ย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินงานกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะคติ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)และภาค
ประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานทีด่ีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการฝึกอบรม และ
อืน่ๆ 
 10) หลักมุ่นมั่นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญโดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

26. อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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27. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลา
ท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548) 
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงนิรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงาน
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมนิ ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

 

28. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน
ประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
หลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่
แล้ว(คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิต
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพยีง 2 หลักสูตร เทา่นั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการ
น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและ
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการ

ด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก ่การก ากับมาตรฐาน บัณฑิตนักศึกษา อาจารย์หลักสูตร 
การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี 
 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ.ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่
เก่ียวขอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการจะ
ประเมนิในลักษณะของพิชญพจิาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมิน เพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนใน
แต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยมี
การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งนี้ ทุก
ระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนัและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET 
(ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด าเนินงานในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง 
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย 
สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด าเนินงานในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/
เอกท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา 
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนกัศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4 . 1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด าเนินงานในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ศ า ส ต ร์
สาขาวิชานั้นๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท ามคอ. 3 และ มคอ. 4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการ
สอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการ
ฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับ
การเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามใน
การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงานให้มี
คุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 
(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด าเนินงานในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้อง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศกึษาและเกณฑม์ าตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ 
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 
 ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง 
ชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์
ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบงช ี้ที่ 1.1 : การบริหารหล ักส ูตรตามเกณฑ์มาตรฐานท ี่ก  าหนดโดยส  าน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา 
 

การค ิดรอบป : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น

อาจารย์ประจ าเกินกว่า  1
ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะ ป ร ะ จ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ 
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ ได้ และประจ าหลักสู ตร
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ 
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสู ตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 
เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
• อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร พ หุ วิ ท ย า ก า ร
(Multidisciplinary) ได้อีก 1หลักสูตร โดยต้อง
เป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ 
ได้ประจ าอยู่แล้ว 
• อาจารย์ประจ า หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีกหลักสูตรบันทึกข้อความที่ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันท่ี 11 มี.ค. 2557 ก าหนดว่า 
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาของหลักสูตรโดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 50 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต ่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตรหรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ต ร หรื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

- 
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เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 

หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน 

หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน 

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ห รื อ ด า ร ง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ขึ้น
ไ ป ใ น ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที ่
สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 
คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือ 
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชา
นั้น 
หรื อสาขาวิ ชาที่ สั มพันธ์ กั น
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

- 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน - 1. อาจารย์ประจ า หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี 
คุณวุฒิปริญญาโท หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ใ น
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและ 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ศธ 
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค.2555 ก าหนดว่า
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แม้
จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษาทั้งนี้
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้อง
มีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ได้ 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิ 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี ้
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เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ปริญญาเอก หรือด ารง

ต าแหน่งทาง วิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทาง วิ ช า กา ร ไม่ ต่ า กว่ า รอ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับ 
ปริญญา 

1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการกลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลา
หรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยคือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนและมีการก า หนดภาระงานไว้อย่าง
ชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ า หลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอน
ได้ 
2)“อาจารย์เกษียณอายุงาน”สามารถปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจน
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหากนักศึกษาได้รับอนุมัติ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

- 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งท า ง วิ ช า ก า ร ไ 
ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ งศาสตรา
จารย์ ในสาขาวิ ชานั้ นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทาง วิ ช า กา ร ไม่ ต่ า กว่ า รอ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

แนวทา งบริ ห าร เกณฑ์ ม าต รฐานหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดีซึ่งอาจ
เป็นบุคลากรที่ ไม่อยู่ ในสายวิชาการหรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยไม่ต้องพิจารณา
ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่านั้นส่วน
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เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
การศึกษาเพื่อรับปริญญา ผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคคลากรประจ าใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน
หรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ9 ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดในกรณี
หลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่
เป็นผู้ ด า ร งต าแหน่ งทางวิ ชาการตั้ งแต่ ร อง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสา ขาวิชาที่เปิดสอนสถาบัน 
อุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็นกรณีๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งน้ันด้วย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

- 1. อาจารย์ประจ า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 

1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง 
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต ่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 

- 
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หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- (เฉพาะแผน กเท่านั้น)ต้องเป็น
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ
ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร 
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
ก ร รมกา รภายนอกมาร่ ว ม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ 
โดยพิจารณาจากปีที่ ได้ รับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ 
ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

- วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 
คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา15
คน หากเป็นที่ปรึกษา ทั้ง 2
ปร ะ เ ภท ให้ เ ที ย บสั ด ส่ ว น
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 
คน เทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 

ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ.2548 
ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ  พร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน 
เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความ
พร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัยรวมทั้งผู้ที่
ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการ
ผลิตผลงาน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ

- ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง ใน
รอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 
5 ปี โดยนับรวมปีทีป่ระเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ 
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เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ประเมิน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ 
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุง
ให้ เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีท่ี 6) 
หมายเหตุ 
ส าหรับหลักสูตร 5 ปีประกาศใช้
ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปี 
ที ่6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุง
ให้ เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีท่ี 6) 

- 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 -5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

- 

รวม เกณฑ 4 ขอ เกณฑ 12 ขอ เกณฑ 12 ขอ  
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์

มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องใหม่เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี ้

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้าม) ี 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก  

สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม 
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่วข้องต่างๆ ได้เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศกึษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน  มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ : 

 
คะแนนท ี่ได     

 
 
ข้อมูลประกอบ : 

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 
 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : (ปริญญาตรี) ร้อยของบัณฑิตปริญญาตรท ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ ์
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่
ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณี การท างานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี ตาม
สูตร 
   
 
 
 
 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   
  คะแนน =  
 
 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณพิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
          X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
          X 5 

100 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา
ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน  และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
ทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศควรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชา
หลัก (core subject) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (learning and innovation skills) (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, 
media and technology skills) 
ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
 1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และ การแก้ปัญหา 
(criticalthinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and 
creativity) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 
 2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT 
literacy)  
 3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (adaptability and fiexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and 
selfdirection) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการ ดังกล่าว 
ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จแต่ละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่ง ใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการ
คัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ทั้งหมดที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไ ม่ มี แ นว คิด ใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
 
 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

55 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสสามรถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่จิตส านึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
 ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไ ม่ มี แ นว คิด ใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 : ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ ์
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
 - การคงอยู ่
 - การส าเร็จการศึกษา 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานใน
บางเร่ือง 
 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตามค า 
อธิบายในตัวบ่งชี ้
 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตามค า 
อธิบายในตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเร่ือง 
 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 
 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 
- มี ผ ล ก า ร
ด า เนินงานที่ โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
ห ลั ก สู ต ร นั้ น ใ น
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุ ผลอธิบายว่ า
เ ป็ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
 
 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบายแผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน
ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชากา ร และ
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไ ม่ มี แ นว คิด ใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : คุณภาพอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองท าใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเและเพียงพอ 
โดยท าใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับ 
การผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ต าแหนงทางวิชาการ และความกาวหนา ในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างตอเนื่อง 
  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงช้ีนี้จะประกอบดวย 
1) รอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2) รอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ 
3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจ าหลักสูตร 
4) จ านวนบทความของอาจารยประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน 

ฐานข้อมูล TCIและ Scopus ตอจ านวนอาจารยประจ าหลักสูตร 
 
รอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ 
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยที่มีคุณวุฒิทาง 
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ 
จุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน : 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0–5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5  = รอยละ 100 
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สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณคารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

   
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   
      คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 
 
หมายเหตุ : 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิ อื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
รอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการ  
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบนท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อ
น าไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหา และพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหนง ทางวิชาการ 
เป็นสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนงทางวิชาการเปนคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนงผ ูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา 

จารย และศาสตราจารย รวมกันที่ก าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา 
จารย และ ศาสตราจารย รวมกันที่ก าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา 

จารย และศาสตราจารย รวมกันที่ก าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
 

                     จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  
                         X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

        ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก     
                                                                           X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณคารอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

   
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   
      คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจ าหลักสูตร 
 

การคิดรอบป ปปฏิทิน  2560  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) 
 

  ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่ส าคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจ าได้สรางสรรคขึ้น เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณค่า
สมควร สงเสริมใหมีการเผยแพร และน าไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการ และการแขงขันของประเทศผลงาน
ทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับ
การจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินต าแหนงทางวิชาการ
แลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหด าเนินการต าราหรือหนังสือที่ใชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอต าแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรค์
ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน : 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คารอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจ าหลกัสูตรที่ 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของผลรวมถวงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจ าหลักสูตรที่ 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 
 
 

                     จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มดี ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
                         X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

        ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     
                                                                           X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให ้
เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณคารอยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามสูตร 
 

   
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
   
      คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยู่ใน
ฐานข้อมูลประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณา วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แตสถาบันน าเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล  
TCI กลุมที่ 2 

0.80 -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยใูนฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอต าแหนงทางวิชาการ
แลว 

        ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
                         X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ประจ าหลักสตูร 
                                                                              X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวา จางใหด าเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือ หนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอต าแหนงทางวิชาการแลว 
- ต าราหรือ หนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินต าแหนงทางวิชาการ 
แตไมไดน ามาขอรับการประเมินต าแหนงทางวิชาการ 

 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหน าเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถ
อยใูนรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 : ผลที่เกิดกับอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
  
ค าอธิบายตัวบงชี้ : 

ผลการประกันคุณภาพ ตองน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารยที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารยสูง และอาจารย์มีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน 
ประเด็นตอไปนี้ 

1) การคงอยูของอาจารย 
2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มกีารรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

- มีการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
ในบางเร่ือง 

- มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

- มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ครบทุกเร่ืองตาม 
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้
- มีแนวโนมผลการ 
ด าเนินงานที่ดีขึ้น 
ในบางเร่ือง 

- มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้
- มีแนวโนมผลการ 
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

- มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้
-  มีแนวโนมผลการ 
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ 
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่ 
ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและ 
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียนระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร ประกอ
บดวย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความส าคัญกับการก าหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย  กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง
ระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนนักศึกษาเป็น  
ส าคัญ และสงเสริมทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้
พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบงชี้ : 
แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา 
ตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร 
จัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนักศึกษาเปนส าคัญ โดยสนองความตองการ 
ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อ
วิทยานิพนธ การคนคว้าอิสระที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตรโดยปริญญาโทเนนความ
สามารถในการท าวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเน้ความสามารถในการใชการวิจัยเพื่อสรางองคความรู้ใหม 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไ ม่ มี แ นว คิด ใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  : การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบงชี้ : 
หลักสูตรตองใหความส าคัญกับการวางระบบผู สอนในแตละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนใน 
วิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผู รูจริง ทั้งนี้ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความส าคัญกับการก าหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควา 
อิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาส 
และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถให
ค าปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการท าวิทยานิพนธการคนควา 
อิสระการสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ตาม
โครงสรางหลักสูตรที่ก าหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการ
เรียนรใูนศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการ ดูแลสุขภาพฯลฯ 
การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และท าใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและ ในสถานที่ใดก็ได
ผูสอนมีหนาที่เปนผูอ านวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู ทั้งนี้ ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

1) การก าหนดผูสอน 
2)  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ 

เรียนการสอน 
3)  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4)  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
5)  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
6)  การชวยเหลือ  ก ากับ  ติดตามในการท าวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพ

ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลกา ร
ด าเนินงานทั้งหมดที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไ ม่ มี แ นว คิด ใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 :  การประเมินผูเรียน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบงชี้ : 
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให ขอมูล

สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และน าไปสูการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการ
น าผลการ ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู assessment as 
learning) และการ ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร   
(assessment  oflearning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน เพื่อ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้  ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑการประเมิน วิธีการ ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง 
(real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแกไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ
ด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

1)  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2)  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
3)  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
4)  การประเมินวิทยานิพนธและการคนคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไ ม่ มี แ นว คิด ใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
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0 1 2 3 4 5 
จากผลการประเมิน จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 :  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลลัพธ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ค าอธิบายตัวบงชี้ : 
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร  หมายถึง  รอยละของผลการด าเนินงานตามตัวบงชี้การด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละ 
หลักสูตรด าเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจ าหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการด าเนินงาน ประ
จ าป ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

เกณฑการประเมิน : 
 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 
3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.75 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะตองมีปจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียน
รูซึ่งประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอม 
ดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองท าวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่สงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย 

องค์ประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 :  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

การคิดรอบปี : ปการศ ึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 
 
ค าอธิบายตัวบงชี้ : 

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เช่น 
หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณเทคโนโลยี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียน การสอน หองสมุด หนังสือ ต ารา สิ่ง
พิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนแหลงเรียนรสูื่ออิเล็คทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณ 
เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจ าหลักสูตร เพื่อ
ใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ตอสิ่ง 

สนับสนุนการเรียนรู 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไ ม่ มี แ นว คิด ใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็รูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมี หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ์ยืนยัน และ
ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ด้
ชัดเจน 
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บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให

เหมาะสม กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของใน
ระดับชาติด้วยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวยการควบคุม  การตรวจสอบ  และการ
ประเมินผลเพื่อน าขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดย
สถาบันตองควบคุมใหมีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็น
ระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ ผูบริหาร/ ผูเกี่ยวของ/ ผูมีสวนไดสวน
เสีย มีสวนรวมเมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าว เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น  เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการจัดท า
รายงานของสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบันที่คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้นสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้
จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตร
นั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประอกบที่ 2 – 6 
ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 7.1 การประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 

 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
 

ไม่ผา่นองค์ประกอบท่ี 1 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6 
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ซึ่งการแปลผลจะเปน็การอธิบายว่า 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดบัคุณภาพ 
       ตามคะแนนที่ได้ ดังนี ้
 

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

 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประอกบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประอกบที่ 2 ถึงองค์ประอกบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของ
หลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และราย
องค์ประกอบโดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 
ถึง องค์ประอกบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลั กสูตรต่อไป 
แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ 

ประกอบที ่
คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไม่ผ่านการประเมนิ หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

อก
บท

ี่ 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      

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 

            คะแนนรวมของตัวบง่ชี ้13 ตัวบ่งชี ้
                                                     13 คะแนนรวมเฉลี่ย = 
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 2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารของคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาดังตารางต่อไปนี้ 
 
 ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

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     

 * ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ระดับหลกัสูตร 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู ควบคุมอัตราส่วนอาจารย่ต่อนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ  

2 เกณฑการรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกบัหลักสูตรที่เปดสอน 
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ การเรียนรูที่ก าหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ) 

3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ 
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปิดเผย และเปน็ธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณที่จ าเปนตอการเรียนใน
หลักสูตรใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา 
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือได รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติ ครบผานเกณฑขั้นต่ า เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติ 
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
และคุณสมบัติพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู 
ดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่รับเขาตอผูสมัคร) 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษามีการควบคุมก ากับใหจ านวนนักศึกษาตอ 
อาจารย์ที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่ก าหนด 

2 อาจารยท  ี่ปรึกษาว ิชาการม ีเวลาใหกการด ูแลน ักศ ึกษา (ผลประเม ินจากน ักศ ึกษา) 
3 การแนะน  าการลงทะเบ ียนเรียนโดยค  าน ึงถึงความตองการ ความสนใจ และศ ักยภาพของน ักศ ึกษา 
4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ

พัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ 

ดานอื่น ๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา(มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ามีความเสี่ยงที่จะออก

กลางคันหรือส าเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 
7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษาการก าหนดเวลาใหค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหค าปรึกษา

การท าวิทยานิพนธท ี่เพียงพอ 
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรคูวามสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง

ความตองการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลตอการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยดึมั่นผูกพนักับความ

เป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 

ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนบัสนนุของสถาบัน 
15 การสนับสนนุทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการ 

พัฒนาใหได้สาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศมี Visiting Professors ที่มาชวย

สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ในตางประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ

การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 

1 การวางแผนระยะยาวดานอัตราก าลังอาจารยใหเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญรวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถส่ง 
เสริม การท างานตามความช านาญของแตละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจ าหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา  ต าแหนงทางวิชาการ  และประสบการณในจ านวนที่ไม่
ต่ ากวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบรหิารอาจารย์ 
4 สถาบันตองมีการจัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย ใหมีคุณวุฒิต าแหนงทาง

วิชาการตามเปาหมายที่ก าหนด 
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาตองมีแผนการบริหารอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 
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6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพให
คงอยกู  ับสถาบันลดอัตราการลาออก หรือการยายงานแผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวยแผน 
อัตราก าลังแผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธ ารงรักษาแผนการหาต าแหนงทดแทน กรณี 
ลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรก าหนดสถาบนตอง
มีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกินกรณีมีอาจารยขาดแคลนกรณีมี
อาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยูและมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณที่
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจ าหลักสูตรอยางชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจ าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 
14 ระบบการยกยองและธ ารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบนัใหโอกาสอาจารยทุกคนได้พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวชิาชีพอย่างตอเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น

เพื่อส่งผลตอคุณภาพของบัณฑิต 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
17 การควบคุม ก ากับ สงเสริมใหอาจารย์พฒันาตนเองในการสรา้งผลงานทางวชิาการอย่างตอเนื่อง 
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวชิาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย ประเมินจากจ านวนอาจารยที่มีการท าวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย และน าผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน

ของอาจารย 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถายทอดประสบการณอาจารยในสาขา/

หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษาใหความส าคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารย์ใหมีคุณสมบัติที่สงูกวาก าลังคน

ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถดานการสอน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 

1 อัตราการคงอยูของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู
ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลามีการเปดวิชาใหม่ให
นักศึกษาได้เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ
ความตองการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวาง
ขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง 
สัมพันธกัน ระหว่างวิชาและมีการสงเคราะหการเรียนรู 

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไมมีความซ้ าซอนกลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกันเหมาะสมกับ
ระดับการศกึษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสตูร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวชิาครบถวน 
8 การเปิดรายวิชามีล าดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐานความรใูนการเรียนวิชาตอยอด 
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอก าหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาส าเร็จไดทันตามเวลาที่ก าหนดใน

หลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัยและเป็นทีต่้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบันการศึกษาปกติหรือ

การศึกษาทางไกลมีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการ เรียน
การสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎีการปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวชิาที่เปนจุดเนนวิชา

การศึกษาทั่วไปที่สรา้งความเปนมนุษยท์ี่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแหงการด ารงชีวติ 
13 หากมีการโอนหนวยกิตตองใหความส าคัญกบัการเทียบวชิารบัโอนที่ตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่

ก าหนดในรายวชิาของหลักสูตรอยางครอบคลุมครบถวน 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอนมีจุดเนน 
15 การควบคุมก ากับหัวขอวิทยานิพนธ สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตอง

การของสงคม 
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญาวิสัยทัศนของหลักสูตรและสอดคลองกับ

ระดับของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 

1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้ ละความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 
(ค านึงถึง สาขาวิชาประสบการณท างาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

2 หลักสูตรก าหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเ รียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลายเพื่อใหมีโอกาสได
รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู สอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละ
หลักสูตรนักศึกษาควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เนื้อหากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากับใหอาจารยทุกคนตองมีการท าประมวลการสอนรายวชิา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษาและมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวชิา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่
มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดใหมี TA, RA ชวยสอนตองไดรับการฝกอบรม การใหค าแนะน า และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอมีคุณสมบัติดานความรูประสบการณเวลาใน

การใหค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาระนิพนธค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติโดยเฉพาะความร ูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัย ที่จะ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามหลักเกณฑที่ สกอ.
ก าหนด 

10 มีการก ากับให้อาจารยพิเศษที่มาท าหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตลงานวชิาการอยางตอเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม่ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนทฤษฎีและการปฏิบัติการเรียนรู จากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรพูื้นฐานที่จ าเปนตองม ี

กอนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู

การท างาน/การประกอบอาชีพ 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการท างาน (ความรับผิดชอบทักษะการสื่อสาร

การพูด  ฟง อาน  เขียน  ทักษะ  ICT  ทักษะการแกปญหา ฯลฯ)  ดวยวิธีการหลายชองทาง  เชน 
การสงเสริมการเรียนรดูวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพรอมดานการท างาน/การประกอบอาชีพ  (กลไกการชวยเหลือดานการหางานท า/
การเผยแพรผลงาน) 

18 การสอนแบบเนนการปฏบิัติการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผปูระกอบการ การศึกษาดงูาน 
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19 มีการควบคมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เชน online learning 
21 การสงเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย ประเมินจากจ านวนอาจารยที่มีการท าวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และน าผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน

ของอาจารย 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน

สาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (เพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวชิาการเขามามสีวนรวมในการจดัการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรขูองนักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลต่อ

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
27 การแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ(ถามี) 
28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหนาในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

(ถามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยมีสวนรวมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
31 การส่งเสริมใหอาจารย์ใช้วิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเฉพาะการ

สอนที่เน้นปญหาเป็นฐานการสอนโดยใช้การวิจัยเปนฐาน 
32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารยผูสอนที่เอื้อประโยชนตอนักศึกษาเต็มที่ใหความส าคัญกับ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหค าปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/ สาระนิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อให

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการท าวทิยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่ง

คร้ังต่อภาคการศึกษา 
36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เกี่ยวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 
37 มีการใหความรูและระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานขอ มูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่

ไม่มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดท าขอเสนอโครงการที่มี

โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
40 การสรางเครือข่ายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศมี Visiting Professors ที่มาชวย

สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินใหนักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา(วชิาทฤษฎ ีปฏิบัติสัมมนา 

ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ

หลากหลายเชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรม นักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการ ประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ
การเรียนร ู

5 การวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มี
การวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ มีคลังขอสอบขอสอบหรือเครื่องมือ 
ประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแหงการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวชิาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (ก าหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน

สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรรูวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ 
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริง ของ
นักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมนิหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 

และมคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชดัเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวทิยานิพนธและการสอบปองกัน 

ชัดเจน 
11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใสตรวจสอบและสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธสาร

นิพนธ์ได้ 
12 วิทยานพินธที่มีคุณภาพระดบัดมีาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบ

การวิจัยที่เหมาะสม  เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ  มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปน 
ที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดา นการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากร 

การเรียนรู้วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอทันสมัย 
3 การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ

ท างานรวมกัน 
4 การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ

ท างานรวมกัน 
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5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นักศึกษา สามารถติดตอสื่อสารไดใกล้ชิด 

บัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) 
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการตอเมื่อสถาบันมีความพรอมและก าหนดความ 

คาดหวังสูงกวาขอก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนสาขาเดียวกันทรัพยากรการเรียนรูและ สิ่ง
อ านวยความสะดวกตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรู ตองมี
มากกว่าขอก าหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพื่อท าวิจัย 
8 มีหองท างานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพื่อใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการท าวจิัย 
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเปนและเหมาะสมในการท าวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศ กพอ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฉ 
นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ช 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 
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คณะผู้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

ที่ปรึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย  โทวิชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา  อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์   ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
5. อาจารย์ ดร.วัฒนา   พันธุ์พืช  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. อาจารย์ธนขวัญ   บุษบัน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 
คณะท างาน 
1. นางสาวรดาศา   โพธิ์จาด  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 
2. นางสาวสุมิตรา   พรหมขุนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นายศุภกิจ    ขจรกิตติมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 
 

 
 
 
 


	(หน้าปก) คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร
	คำนำ
	สารบัญ
	เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน 2560 ระดับหลักสูตร

