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ประสิทธิผล
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ และนาไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเป้าหมายของ
คณะและมหาวิทยาลัย
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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
1. เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.1 ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4
ประการดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้อง
เร่งดาเนินการปัจจัยดังกล่าว คือ
1) คุณ ภาพของสถาบั น อุด มศึกษาและบั ณ ฑิ ต ภายในประเทศมี แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ความ
แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึก ษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ระดั บ สากล การพั ฒ นาภาคการผลิ ต ทั้ ง อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สั ง คมต้ อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability)
ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทาหน้าที่ป ระเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุด มศึกษาได้ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการอุด มศึก ษา เมื่ อวั น ที่ 7
สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น ไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
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1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งวิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2) เพื่ อตรวจสอบและประเมิน ผลการด าเนิ นงานตั้ ง แต่ ระดั บ หลั กสูต ร คณะวิ ช าหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
ขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน
3) เพือ่ ให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาที่บสถานภาพ
ของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
4) เพื่ อให้ไ ด้ ข้อมู ล ที่ สะท้ อนจุ ดแข็ง จุด ที่ ควรปรับ ปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน
5) เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ท าให้ มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

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
ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย“ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมิ น การด าเนิ น งานของสถานศึ กษาให้ เป็ น ไปตามนโยบาย เป้ า หมายและระดั บ คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ กาหนด
แนวทางการพัฒนา และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้าง
กลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบั นในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการ และ
จุดเน้น ระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอานาจในระดับ
ท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัต น์ ซึ่ง
ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศอย่างมีนัยสาคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจ ของตัวเอง สามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทางานของอาจารย์
สามารถปรับจานวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงานโดยทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
ในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้
ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนาไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษา
และสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2551 กาหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง ใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลง ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้ง
สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจาแนก
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ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเน้นการทาวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็น
ผู้นาทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ
สากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
แผนพั ฒ นาการศึกษาระดั บ อุด มศึกษา ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กาหนดให้
อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555 – 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนอง
การแก้ไขปัญหาวิกฤตและชี้นาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิต
กาลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเอง และเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้ และ
พัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) บนพื้ น ฐานปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน
3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
ด้า นการสร้า งและพั ฒ นาสั งคมฐานความรู้และสั งคมแห่ง การเรีย นรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้ านนี้ อยู่ ใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้จัดทา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา
ตรี กลุ่ม ค สถาบัน เฉพาะทาง กลุ่ม ง สถาบัน ที่เน้น การวิจั ย ขั้น สูง และผลิ ต บัณ ฑิต ระดั บบั ณ ฑิต ศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทากรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา โดยกาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
หลั ง จากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2543
ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทาเป็น ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระสาคัญ
ของประกาศฉบับ นี้ระบุให้ทบวงมหาวิท ยาลั ยสนั บสนุ นและส่ง เสริมสถาบัน อุดมศึกษาจัด ทาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ประเมิ น คุณ ภาพจากภายนอก รวมถึง สนั บ สนุ น ให้ มี การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดทากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของกฎกระทรวงฉบั บ นี้ ยั ง คงไว้ ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในปี พ.ศ.2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของการศึกษา
ทุ กระดั บ ไว้ ในฉบั บ เดี ย วกัน มี คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึกษาท าหน้ า ที่ หลั ก 2
ประการ คือ 1) วางระเบี ย บหรือออกประกาศกาหนดหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับ การประกัน
คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการประเมิน คุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในทุกสามปีและแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่ อ
สาธารณชน
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3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก ถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสาคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทาง
วิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy)
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ ที่
ตรวจสอบได้ (Accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุ ให้
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่
ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาใน
การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.
2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการทางานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดี ย วกัน ก็เป็ น หลั กประกัน แก่ส าธารณชนให้มั่ น ใจว่ า สถาบั น อุ ด มศึกษาสามารถสร้า งผลผลิ ต ทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ หลักการที่สาคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
หลักการสาคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้
1) เสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ
ซึ่งสามารถส่งเสริมและนาไปสู่ผลลัพธ์ของการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการตั้งแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ
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จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน
กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่ม
สถาบันซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ
4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กาหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสมศ.เพื่อ
ไม่ให้เป็นการทางานซ้าซ้อนเกินความจาเป็นหรือสร้างภาระการทางานของหน่วยงาน

3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่เป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
อื่นๆที่ เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูต รระดั บอุด มศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ใน
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจานวนข้อและระบุว่าผลการ
ดาเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือ
ว่าได้ 0 คะแนน และการประเมิ นโดยกาหนดการให้คะแนนตามที่ ไ ด้คณะหรือสถาบัน ดาเนิ นการ และ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดาเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนิ นงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัว
บ่งชี้จะกาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิด เป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุ ดมศึกษา ได้กาหนดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นาไปใช้เป็น
แนวทาง (Guideline)ในการจัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจ
ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สาหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจใน
ด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสาคัญ ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ใน
ระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่ง
สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต ามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมดในบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานาไปเป็นกรอบในการดาเนินการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
จะมุ่ งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่ าการประเมิ นคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ของการดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดั เจน
และเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่
เหมาะสมสาหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็นต้องจัดทา
คู่มื อคุ ณ ภาพในแต่ ล ะระดั บเพื่ อกากับ การด าเนิ น งาน แต่ ที่ ส าคัญ คณะกรรมการหรือหน่ ว ยงานนี้ ต้ อง
ประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้
ในทุกระดับ

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวัดและวเคราะห์ ผ ลการดาเนินงานเป็น สิ่งจาเป็น ในกระบวนการประกัน
คุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หาก
ปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร
คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมี
ประสิทธิภาพจงึ เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผล
ต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึง
การปรับปรุงและพัฒนา

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทาขึ้นฉบับนี้ได้
ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสาคัญที่ครอบคลุม
เป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่ คานึงถึงความ
หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กาหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสู ตรระดับปริญญาใน
8

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒ นาด้ านวิ ชาการและวิช าชีพ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุณภาพและยกระดับ มาตรฐานในการจั ด การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทาให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึ กษาทุกระดับและทุกประเภทมี คุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ กาหนด ทั้ ง
มาตรฐานการศึกษาระดับ ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบั น อุด มศึกษา และสัม พั นธ์ กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จึงจาเป็นต้อ งมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พงึ
ประสงค์ทงั้ ในฐานะพลเมืองและ
พลโลก

มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัด
การศึกษา

มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการ
อุดมศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คณ
ุ ภาพ

ภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่ อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์
(Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กาหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึ กษาผ่านทางระบบออนไลน์
ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพเพื่อนาเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบ
ของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการดาเนินการของคณะและสถาบันเพื่อ
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

6.พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจความรู้
และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558 - 2562)
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นาไปใช้ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานในทุกปีการศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาเพิม่ เติม ประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
แต่ละสถาบันในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการดาเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนาเข้า 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 ของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการสาคัญคือไม่เป็นภาระซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
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ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ พั ฒ นาขึ้น สามารถประเมิ น ได้ ค รบทุ ก มิ ติ ข องระบบการประกั น คุณ ภาพ คื อ ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบัน และที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบัน
ที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนา
สังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่าง
เดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการทางานที่เน้นวงจรคุณภาพ
อย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรกโดยนาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างไรก็ตามการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ สาหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้นาตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของ
ระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยัง
มี ค วามแตกต่ า งจากรอบแรก คื อ มี ก ารก าหนดประเภทเกณฑ์ ม าตรฐานทั่ ว ไปที่ ใ ช้ กั บ ทุ ก กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้น
ระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 - 2561)
ในปี พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
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 ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดาเนินการไปพร้อมกัน
หากเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ น้ น กระบวนการจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลลั พ ธ์ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น การตามตั ว บ่ ง ชี้
กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้กาหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน 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 จานวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
การดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิตซึ่ง จะพิจารณา
จากการมี ง านท าหรือประกอบอาชี พ อิส ระ คุณ ภาพผลงานตี พิ ม พ์ และเผยแพร่ของนั ก ศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการดาเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ
การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ สถาบั น พิ จ ารณาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้าน
กายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการดาเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดาเนินการของสถาบัน เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบัน
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ
และภาพรวมของสถาบันอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้ง
ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษาตลอดจน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเ รื่อง คุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงาน
ทา ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการดาเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้
บัณฑิต และส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานของคณะ และสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และวิสยั ทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดโดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการ
ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจาคณะ และคณะกรรมการระดับ
สถาบันในทุกปีการศึกษามีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพ
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การศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผล
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา
อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา มี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมี
อิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียม
ความพร้อม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดั บสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้
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
ดาเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง
(Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D = ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป)
C/S = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กาหนดไว้ดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA
Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
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สถาบัน
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
การประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
6. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา
มาจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร คณะวิชา พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน
ในปีการศึกษาถัดไป
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงาน แผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์
9. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA
Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
9. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิชาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ทุกปีการศึกษา
ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาตามลาดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน และส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1
ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาเดียวกันทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
9.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่
มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ดังนี้
1) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการการประเมิน
2) ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ
ทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ
การศึกษาเป็นดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
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9.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาหรับหลักสูตรที่
ไม่มี มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดไว้ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินฯ จา นวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นคณาจารย์
ภายนอกคณะวิชา และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายใน
2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นอาจารย์ภายนอกคณะวิชา ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประเมิ น ฯ ทุ ก คนต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รของส า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผูท้ ี่ผา่ นการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ
การศึกษาเป็นดังนี้
1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
9.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา กาหนดไว้ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมินฯ มีจานวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดคณะวิชา
2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะวิชาที่ขึ้นทะเบียน
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะวิชาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น หรือหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
4) เลขานุการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการการประเมินฯ
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาเป็นดังนี้
1) ประธานกรรมการ
- ผู้ที่กาลังหรือเคยดารงตาแหน่งผู้บริหาร หรือ
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ ์
เป็นประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ
- ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
2) กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องทาหน้าที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ คณะวิ ช าจะด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแจ้งผลให้คณะทราบ
9.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต กาหนดไว้ดังนี้
1) คณะกรรมการประเมิน ฯ มีจานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของวิทยาเขต
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2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกวิทยาเขตที่ขึ้นทะเบียน
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกวิทยาเขตที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้นหรือหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในสาหรับคณะวิ ชาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต
1) ประธานกรรมการ
- ผู้ที่กาลังหรือเคยดารงตาแหน่งผู้บริหาร หรือ
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์ เป็น
ประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ
- ผู้ท่มหาวิ
ี่ ทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
2) กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องทาหน้าที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
9.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย กาหนดไว้ดังนี้
1) คณะกรรรมการประเมินฯ มีจานวนอย่างน้อย 7 คน
2) ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน
ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายใน
มหาวิทยาลัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้น หรือ
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
4) เลขานุการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้
1) ประธานกรรมการ
- ผู้ที่กาลังหรือเคยดา รงตา แหน่งผู้บริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่า หรือ
- ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น
ประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่า หรือ
- ผู้ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
2) กรรมการ
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องทาหน้าที่ในระดับผู้อานวยการหน่วยงานขึ้นไป
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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10. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ปี 2543 เห็ น ชอบกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาไดจัดทาเป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 สาระสาคัญของประกาศฉบับนี้คือระบุให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกให้ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในขึ้น ท าหน้ าที่ กาหนดนโยบาย หลั กเกณฑ์ วิ ธีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษานั้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเรื่อยมา โดยคณะมีนโยบายและหลักเกณฑ์การดาเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 และมหาวิท ยาลัย โดยมี แนวทางการพั ฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้

10.1 นโยบายการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
1) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สวน
สุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในคณะ ทั้งระดับภาควิชา ระดับสาขาวิชา
และระดับบุคคลภายในคณะ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้
มีการดาเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online อย่างต่อเนื่อง
3) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยส่งเสริม และพัฒนาการนาวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามา
ใช้ ใ นการท างานเป็ น เสมื อ นกลไกที่ จ ะท าให้ ร ะบบงาน และผู้ ป ฏิ ง านสามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น
4) ส่งเสริม และสนับสนุนการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทาแผนปฏิบัติการระดับ
คณะ ในปีถัดไป
5) พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
6) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะแก่นักศึกษา และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย

10.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมิ น คุณ ภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานใน
ระดับดีมากน้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ที่แสดงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการ
ตรวจสอบอย่ า งเป็ น ระบบ ส าหรับ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบั ญ ญั ติ
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

10.3 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภารกิ จ หลั ก คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ะสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การดาเนินการ
ตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ
1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต
2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายใน
และนอกประเทศ
3) การพัฒนาองค์ความรูให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
4) การสร้างความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชนทั่วไป
จากปัจจัยดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึง
ได้ดาเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน ดังนี้
1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา
2) เสนอแนวทางในการพั ฒ นาและปรับ ปรุง คุณ ภาพการจั ด การศึกษาของคณะตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย
3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ

10.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
10.4.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการ
4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) การบริหารจัดการ
ส าหรับ ระบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาของคณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น คานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบ
ประเมิน กระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพให้เกิดขึ้นในมโนสานึกของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น มุ่งเน้นให้
เกิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการดาเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน
งานเทียบเท่า โดยมีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการดาเนินงาน
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่กาหนด โดยมีการดาเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุม
คุณ ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ การประเมิ น คุณ ภาพและการพั ฒนาคุณ ภาพ แผนภาพที่ 1.3
ประกอบด้วย
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1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System)
เป็นกระบวนการดาเนินงานของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการวางระบบ
กลไกการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกาหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และ
วิธีการดาเนินงาน กากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะ
วิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ.,สมศ.และเป็นไปตาม
กฎหมายที่กาหนด โดยได้ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และ
การประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
เป็นกระบวนการดาเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถาบันการศึกษาจัดทาแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่กาหนดไว้
ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการสอนการแนะ
แนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน
ติดตาม กากับ การดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit)
เป็นการดาเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเป้าหมาย
ที่กาหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการดาเนินการ ดังนี้ การตรวจสอบและทบทวนการดาเนินงานทั้ง
ระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการ
ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการ
จัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธี
การศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเป็นการดาเนินงานโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผล
และรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement)
เป็นการดาเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดนาข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป
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ภาพที่ 1.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานจัดการศึกษา
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10.5 กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย
10.5.1 คณะจัดให้มีหน่ว ยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิ ดชอบการด าเนินงานด้า นการประกัน
คุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัด
การศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10.5.2 คณะพั ฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายในของหน่ ว ยงาน ให้
สอดคล้องกับ วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อใช้ กากับการตรวจสอบและประเมิ นคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
10.5.3 คณะจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
10.5.4 คณะกาหนดองค์ประกอบ ตัว บ่ งชี้ และเกณฑ์ การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งกาหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ แสดงให้เห็นจุดยืน/ตัวตนของคณะ/
หน่วยงาน
10.5.5 คณะจัดทาแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการ
ประกัน คุ ณภาพที่ ป ระกอบด้ ว ยการควบคุม ตรวจสอบและประเมิ น คุณภาพภายใน รวมทั้ งการพั ฒ นา
บุคลากร และสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
10.5.6 คณะจัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานขึ้นเป็นการภายในได้ตามที่
จะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และ
มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
10.5.7 คณะจัดทารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพที่กาหนด
10.5.8 คณะจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ และตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงาน ต้องดาเนินการตามแผนดังกล่าวให้
ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการดาเนินการในรายงานการประเมินตนเองของคณะในปี
การศึกษาถัดไป

10.6 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพ และ
ร่วมกันกาหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะจัดตั้งขึ้น
เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลายระดับตาม
หน้าที่และความสาคัญ ดังนี้
10.6.1 คณะกรรมการประจาคณะ โดยมีผู้บริหารภายในคณะและผู้ท รงคุณวุฒิจ ากภายนอก
ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนคณาจารย์ประจาเป็นกรรมการ หัวหน้าสานักงานเป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่หลัก
ดังนี้
1) กาหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) พิจารณาวางระเบียบ ข้องบังคับในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัยก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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3) พิจารณาเสนอการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในคณะต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
4) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจาปีของคณะและเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเพื่อเสนอต่อสภา
วิ ช าการก่อนน าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ส อดคล้ องกับ มาตรฐานที่ ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด
6) กากับ ดูแลและควบคุมมาตรฐาน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
และการประเมินผลการศึกษา และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
7) สนับสนุน และเสนอผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของคณะ
8) ส่งเสริมและวางแผนงานของคณะเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สั งคม และการท านุ บารุง และการถ่ายทอดคุณค่าทางศิลปะและวัฒ นธรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ
9) สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากิจการนักศึกษาของคณะให้คาปรึกษาและเสนอ
ความเห็นต่อคณบดี
10) ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี
10.6.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2557
โดยมีคณบดีที่กากับดูแลเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ ายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นรองประธาน และ
ประกอบด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เป็นกรรมการ หัวหน้าสานักงานคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ และฝ่ายประกันคุณภาพของคณะเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้
1) กาหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบแผนการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
2) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
3) ให้คาแนะนาปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา
4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หรืออธิการบดี มอบหมาย
10.6.3 คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวน
สุ นั น ทา ประกอบด้ ว ยรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น ประธานกรรมการ
รองคณบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพ ผู้ อานวยการสานั ก /ผู้ อานวยการสถาบั น /
ผู ้ อานวยการศู น ย์ / ผู ้ อ านวยการกอง/หน่ ว ยงาน เที ย บเท่ า เป็ น กรรมการ ผู ้ อ านวยการกอง
นโยบายและแผนเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร บุ ค ลากรกองนโยบายและแผน เป็ น กรรมการ
และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร โดยมี ห น้ า ที่ ดั ง นี้
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณประกันคุณภาพ
และการปฏิบัติราชการ เพื่อนาผลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
10.6.4 คณะอนุ ก รรมการเครื อ ข่ า ยแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพของ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงาน
เทียบเท่า โดยมี ห น้ า ที่ ดั ง นี้
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1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหาและวิธีแก้ไขการทางานด้านแผนงาน
งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านแผนงาน งบประมาณ ประกัน
คุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกัน
4) งานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ
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บทที่ 2
ข้อมูลเบือ้ งต้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2447 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการ
เรียนการสอนโดยลาดับดังนี้
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
ชี ว วิ ท ยา ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป ผู้ บ ริ ห ารหมวดวิ ท ยาศาสตร์ เ รี ย กว่ า หั ว หน้ า หมวด
วิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2518 ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู พ.ศ. 2518 มี ก ารยกระดั บ โรงเรี ย นฝึ ก หัด เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาจึงเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา หมวดวิทยาศาสตร์ จึง
เปลี่ยนเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการ
อบรมครูประจาการวิชาวิทยาศาสตร์ 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 กาหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนได้ 3สาขา
คือ สาขาการศึกษา สาขาวิ ทยาศาสตร์ และ สาขาศิลปศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิ ชาฟิสิกส์ และวิ ทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิ ชาวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพ 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 หลั กสู ต ร คือ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ทั่ ว ไป สาขาวิ ช าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และ
สาขาวิชาสุขศึกษา
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูวา่
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 สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พ.ศ. 2545 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ได้ย้ายไปอยู่ในความรับผิด ชอบของคณะครุศาสตร์ 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 สาขาวิ ชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์สิ่ง แวดล้ อม สาขาวิ ชาสถิติป ระยุกต์ สาขาวิช าจุ ลชี ววิ ทยา สาขาวิช าเทคโนโลยี
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
ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ส ารสนเทศ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
สาขาวิช าเคมี สาขาวิช าชี ววิท ยาประยุ กต์ สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร สาขาวิช า
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 (ปิ ดหลักสูตรจุลชีววิทยา)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 16 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาด้านสุขภาพ 4 สาขาวิชา (สาขาวิชา
แพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพดูแลเด็กและผู้สูงอายุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ
ความงามและสปา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา) ได้ย้ายออกเป็นหน่วยงานภายนอกภายใต้
สังกัดหน่วยงานสหเวศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 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 จานวน 13 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
ฟิ สิ ก ส์ ป ระยุ ก ต์ สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าวิ ท ยา ศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการเปิดการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา ศิลป
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา จานวน 1 หลักสูตร
พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 13 สาขาวิชา
พร้อมทั้งเปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา จานวน
1 หลักสูตร นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีแผนเพิ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นจานวน 15 สาขาวิชาโดยมี
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเตรียมเปิดใหม่ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งถูกย้ายจากวิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 หลักสูตร
พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก
1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ ส่วนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยทาการรวมทั้ง 2 สาขาวิชาไว้เป็นหลักสูตร
เดียวคือ คหกรรมศาสตร์ ดังนั้นหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมี
จานวน 14 สาขาวิชา ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมคือการ
จัดการและควบคุมมลพิษ มาเป็นหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมแทน

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
1.2.1 ปรัชญา
มีความรู้ดี มีคุณธรรม นาชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2.2 วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.2.3 พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน
สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี

1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 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
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ทาความเข้าใจกับผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานใน
ทุกระดับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทาลัย สภาวิชาการ และสภาส่งเสริมมหาวิทยาลัย และ
กาหนดให้หน่วยงาน ระดับคณะ ศูนย์ สานัก และวิทยาลัย แปลงไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ
และโครงการ เพื่อนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณประจาปี

1.3 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
คณะวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นั น ทาได้ กาหนดอัต ลั กษณ์ และ
เอกลักษณ์ของคณะที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.3.1 อัตลักษณ์ (Identity)
"เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ"
1.3.2 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
"เน้นความเป็นวัง 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
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
คน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชุน เป็นหมู่คณะความเอื้ออาทรระหว่าง
กันในที่ทางาน

การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร
2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน
5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด“ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว้
6) การจดบันทึก “ขุมความรู”้ และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ ที่
ชัดเจน อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่น ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝัง
ลึกอยู่ในสมอง(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และ
อยู่ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่ง
ทาร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดยคนคนเดียว

2. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิ ชาการ วารสารวิชาการ หรือส่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
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3. การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและปรียบ
เทียบผลผลิตบริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ

4. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์
5. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น

6. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสาหรับทุ ก
ประเทศ(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่กลุ่มอาเซียน)

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

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

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

10. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทา รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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** บทความในการประชุ ม วิ ช าการทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ น าเสนอให้ก องบรรณาธิ การหรื อ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

11. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา 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 หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ
หรือสู่ความเป็นเลิศ ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสาเร็จ
ปรากฎชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

14. ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้ว
โดยมีหลักฐานเป็นผลงานที่นาเสนอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนาเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ
นาเสนอผู้ ว่า งจ้ า งในการท าวิ จั ยนั้ นๆ และเป็น ผลงานที่ แหล่ง ทุ นวิ จัย หรือผู้ว่ างจ้ างวิจั ย ได้ ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการการศึกษา เพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง
ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุเจ้าของผลงานชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

15. ผลงานที่ได้รับการตี พิมพ์ในวารสารวิ ชาการระดับชาติ 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 เป็นแผนที่กาหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้อง
มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาเป็นแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี

18. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงิน ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ตอ้ งจัดหา
สาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวกับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จาก
แหล่งเงินทุนใดเช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วย
วิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ดาเนินงานด้วย เช่น ต้น ทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

19. แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการดาเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
ที่ชัดเจน

20. พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง
การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย
และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลาย
ศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่ง
ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+
แพทย์ศาสตร์)ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)
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ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธรุ กิจการศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง ที่
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)

21. พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา

22. ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้าง
เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน

23. สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชา ตามคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์
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 ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏบิ ัตริ าชการตามท่่ไ ดรั้บงบประมาณมาดาเนนิ การ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิด
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ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบั ติง านโดยใช้ เทคนิ คและเครื่องมื อการบริหารจั ดการที่ เ หมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้ องการ
ของประชาชนผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงาน ต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่ อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินงานกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะคติ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น )และภาค
ประชาชน ดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานทีด่ ีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการฝึกอบรม และ
อืน่ ๆ
10) หลักมุ่นมั่นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญโดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

26. อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีตาแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
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27. อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลา
ทาการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ภาระงาน
ให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้

28. อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงาน
ประจาหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใน
หลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจาอยู่
แล้ว(คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิต
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนินการเช่นเดียวกับการ
นาเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและ
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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บทที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะพึ ง ประสงค์ แ ละเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพการ
ดาเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิตนักศึกษา อาจารย์หลักสูตร
การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ.ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการจะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจาณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมิน เพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนใน
แต่ละระดับสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยมี
การดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งนี้ ทุก
ระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบ และให้มี ก ารจั ด ส่ ง ผลการประเมิ น พร้อ มข้อมู ล พื้ น ฐานให้ กับ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สาหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ ) ABET
(สาหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจาและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ
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องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

4. อาจารย์

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
2.1
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบ - ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของ - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
ผู้สาเร็จการศึกษา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/
เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูการให้คาปรึกษา
นักศึกษา
วิชาการ
และแนะแนวแก่ นั กศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริ มสร้ างทั กษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4 . 1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จ านวนบทความของอาจารย์
ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
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องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
5. หลักสูตรการเรียนการสอน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ศ า ส ต ร์
สาขาวิชานั้นๆ
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ หั ว ข้ อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2
การวางระบบผู้ ส อนและ - การพิจารณากาหนดผู้สอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทามคอ. 3 และ มคอ. 4
- การแต่ ง ตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการ
สอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการ
ฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับ
การเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามใน
การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิ ส ระและการตี พิ ม พ์ ผ ลงานให้ มี
คุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
- การประเมิ นผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร
ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ต าม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/
คณะ/สถาบั น โดยมี ส่ ว นร่ ว มของ
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องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้
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อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดาเนินงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่ อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึ กษา
และอาจารย์ ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุด มศึ กษามี หน้ า ที่ หลั ก ส าคัญ ประการหนึ่ ง คือการพิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยคานึง ถึง ความเป็ นอิสระและความเป็ นเลิศทางวิ ชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จดั ทามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑม์ าตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อพ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ ง
ชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่า ว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์
ดังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
เกณฑการประเมิน
ตรี
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้ อยกว่า 5 คนและเป็ น
อาจารย์ ป ระจ าเกิ น กว่ า 1
ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะ ป ร ะ จ า
หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

โท
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ ไ ด้ แ ละประจ าหลั ก สู ต ร
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

หมายเหตุ
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18
เม.ย. 2549 กาหนดว่า
• อาจารย์ ประจาสามารถเป็ นอาจารย์ ประจ 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
ได้ประจาอยู่แล้ว
• อาจารย์ประจา หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในระดั บ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีกหลักสูตรบันทึกข้อความที่ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มี.ค. 2557 กาหนดว่า
• กรณีห ลักสูตรปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่ ม
วิชาชีพ กาหนดให้ต้อ งมีอาจารย์ป ระจาหลักสูต ร
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาของหลักสูตรโดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 50
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจา คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์ มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
หลักสูตร
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทาง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
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เอก
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรนั้น
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เกณฑการประเมิน

ตรี
โท
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
สัม พั นธ์ กั บสาขาวิ ชาที่ เ ปิด สอน หรืออาจารย์ผู้สอน
อย่างน้อย 2 คน
3. คุณสมบัติของอาจารย์
คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาเอก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า ห รื อ ด า ร ง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ขึ้น
ไ ป ใ น ส า ข า วิ ช า นั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย 3
คน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ป ระจ า หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุณวุฒิปริญญาโท หรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ใ น
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ
2. มี ประสบการณ์ด้า นการ
สอนและ
3. มีประสบการณ์ในการทา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 1. เป็ น อาจารย์ ป ระจ าที่ มี
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และอาจารย์ ที่
คุณวุฒิ
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หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

หมายเหตุ

คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาเอก
หรือ
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชา
นั้น
หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น
จานวนอย่างน้อย 3 คน
1.
อาจารย์ ป ระจ าหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ชา
นั้น หรื อ สาขาวิ ชาที่สั ม พั น ธ์ กั น
และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไ ม่ ใ ช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา
1. เป็ น อาจารย์ ป ระจ าที่ มี
คุณวุฒิ

-

หลัก สูต รปริญ ญาโท ตามบั นทึก ข้อ ความที่ศ ธ
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค.2555 กาหนดว่า
ให้ อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกเป็ น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แม้
จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสาเร็จการศึกษาทั้งนี้
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอนจะต้อง
มีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
ได้
- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

เกณฑการประเมิน
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ตรี

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

-

โท
ปริ ญ ญาเอก
หรื อ ด ารง
ตาแหน่งทาง วิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

เอก
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิ ช า กา รไม่ ต่ า กว่ า รอง
ศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไ ม่ ใ ช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษา
เพื่อรับ
ปริญญา

1. เป็น อาจารย์ป ระจาหรื อ
ผู้ ทร งคุ ณ วุ ฒิ ภ า ย นอกที่ มี
คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรื อ ดารง
ตาแหน่งท า ง วิ ช า ก า ร ไ
ม่ ต่า ก ว่ า ร อ งศาสตรา
จารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

1. เป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิ ช า กา รไม่ ต่ า กว่ า รอง
ศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช านั้ น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไ ม่ ใ ช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา
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หมายเหตุ
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการกลับเข้ามาทางานแบบเต็มเวลา
หรื อ บางเวลาได้ โ ดยใช้ ร ะบบการจ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยคือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนและมีการกา หนดภาระงานไว้อย่า ง
ชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ ป ระจ า หลั ก สู ต รอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอน
ได้
2)“อาจารย์เกษียณอายุงาน”สามารถปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์หลักได้ต่อไปจน
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาหากนักศึกษาได้รับอนุมัติ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ
แนวทา งบริ ห ารเกณ ฑ์ ม าต รฐานห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดีซึ่งอาจ
เป็ น บุ ค ลากรที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสายวิ ช าการหรื อ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยไม่ต้องพิจารณา
ด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ต้ อ งเป็ น บุ ค ลากรประจ าในสถาบั น เท่ า นั้ น ส่ ว น
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เกณฑการประเมิน

ตรี

โท
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

-

1. อาจารย์ป ระจ า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เที ย บเท่ า หรื อ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า รอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
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หมายเหตุ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะที่ จ ะเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว มอาจเป็ น บุ ค คลากรประจ าใน
สถาบั น หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น ที่ มี
ความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ สู ง ใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน
หรื อ ระดั บ กระทรวงหรื อ วงการวิ ช าชี พ ด้ า นนั้ น
เทียบได้ไม่ต่ากว่าระดับ9 ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธี ก ารที่ สานั กงานคณะกรรมการข้ า ราชการพล
เรื อ นและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งก าหนดในกรณี
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกไม่ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่
เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการตั้ ง แต่ ร อง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสา ขาวิชาที่เปิดสอนสถาบัน
อุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็ น กรณี ๆ ไปโดยความเห็ น ชอบของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
1.
อาจารย์ ป ระจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ห รื อ
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
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เกณฑการประเมิน

ตรี

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

-

9. ภาระงานอาจารย์ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์และ
ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา

-

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ

-

โท
หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น
และ
2. มีประสบการณ์ในการทา
วิ จั ย ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(เฉพาะแผน กเท่านั้น)ต้องเป็น
รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการ
ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร
(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5
คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา15
คน หากเป็นที่ปรึกษา ทั้ง 2
ป ร ะ เ ภ ท ให้ เ ที ย บ สั ด ส่ ว น
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1
คน เทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน

เอก
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไ ม่ ใ ช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษา
เพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กร รม กา ร ภา ยนอกม าร่ วม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรู ป แบบเอกสาร หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทน
การตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้
โดยพิ จ ารณาจากปี ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ
สิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด

วิทยานิพนธ์
ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
อาจารย 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ. ศ.2548
คน
ข้อ 10 กาหนดว่า อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ ป ระจ าที่ มี ศั ก ยภาพ พร้ อ มที่ จ ะดู แ ล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
เพื่ อ สนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ มี ค วาม
พร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัยรวมทั้งผู้ที่
ดาเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในการ
ผลิตผลงาน
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง ใน ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัย
รอบ 5 ปี โดยนับรวมปี ที่ 5 ปี โดยนับรวมปีทปี่ ระเมิน
อย่างสม่าเสมอ
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เกณฑการประเมิน
ตรี
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุง
ระยะเวลาที่
ให้ เสร็จ และอนุมั ติ /ให้ ความ
กาหนด
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีที่ 6)
หมายเหตุ
สาหรับหลักสูตร 5 ปีประกาศใช้
ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 8
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 -5 ต้อง
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ การ ดาเนินการทุกตัว
ประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวม
เกณฑ 4 ขอ

โท

เอก

หมายเหตุ

ต้อ งไม่ เ กิน 5 ปี (จะต้ อ ง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น เพื่ อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุง
ให้ เ สร็ จ และอนุ มั ติ /ให้ ค วาม
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย /
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีที่ 6)

-

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ดาเนินการทุกตัว
ดาเนินการทุกตัว

-

ประเมิน

เกณฑ 12 ขอ

เกณฑ 12 ขอ

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ลา่ สุด
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อ
หนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนาที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้าม)ี
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบให้มีหนังสือนาส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก
สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็น หน่ วยงานในการกากับ และส่งเสริม การ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได้จัดทามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม
ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กาหนด
ไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะหลั กสู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน 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)
สูตรการคานวณ :
คะแนนที่ได

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ :
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : (ปริญญาตรี) ร้อยของบัณฑิตปริญญาตรที ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่
ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณี การทางานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทาของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
สาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี ตาม
สูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด

การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทา
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนน =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X5
100

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณพิตที่สาเร็จ
การศึกษา
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา
ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือก
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
ทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศควรรษที่ 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)
ทักษะสาคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมาก คือ
1) กลุ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม ได้ แ ก่ (1) การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละ การแก้ ปั ญ หา
(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) ความเป็นผู้นาและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การประกัน คุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้า นนักศึกษา เริ่มดาเนิน การตั้ง แต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การดาเนินการ ดังกล่าว
ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

53

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสาเร็จแต่ละหลักสูตร
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่ง ใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการ
คัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ในการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่ มี แ นว คิ ด ใน
การก ากั บ ติ ด ตาม
และปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

3

4

5

- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสสามรถในการเรียนรู้ระดั บอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่จิตสานึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่ทาให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่ มี แ นว คิ ด ใน
การก ากั บ ติ ด ตาม
และปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

3

4

5

- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุ ผลอธิ บ ายการ
เป็ นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 : ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ผลการประกั น คุณ ภาพควรท าให้ นั กศึ กษามี ค วามพร้ อ มทางการเรี ย น มี อัต ราการคงอยู่ ข อง
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
0

1

- ไม่ มี ก ารรายงาน - มีการรายงานผล
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานใน
บางเรื่อง

2

3

4

5

- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคา
อธิบายในตัวบ่งชี้

- มีก ารรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคา
อธิบายในตัวบ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง

- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง

- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
- มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง
- มี ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งานที่ โ ดด
เด่น เทียบเคียงกับ
ห ลั ก สู ต ร นั้ น ใ น
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมี ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุ ผ ลอธิ บ ายว่ า
เ ป็ น ผ ล ก า ร
ดาเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณ ภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา
วิ สั ย ทั ศ น์ ของหน่ ว ยงาน และของหลั กสู ต ร และมี การส่ ง เสริ ม ให้อ าจารย์ มี ความรัก ในองค์ กรและการ
ปฏิ บัติ งานตามวิ ชาชีพ ผู้ บ ริหารต้องมี การกาหนดนโยบายแผนระยะยาว และกิจ กรรมการดาเนิ นงาน
ตลอดจนการกากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ดาเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุ ณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนด โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนักศึกษาที่
รั บ เข้ า ในหลั ก สู ต ร มี จ านวนอาจารย์ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญทางสาขาวิ ช าของหลั ก สู ต ร และมี
ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกับ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต อัน สะท้ อนจากวุ ฒิ ก ารศึกษา ต าแหน่ ง ทางวิ ช ากา ร และ
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุ ณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์โดยการกาหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่ มี แ นว คิ ด ใน
การก ากั บ ติ ด ตาม
และปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

3

4

5

- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุ ผลอธิ บ ายการ
เป็ นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน

58

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทาใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเและเพียงพอ
โดยทาใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตาแหนงทางวิชาการ และความกาวหนา ในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างตอเนื่อง

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย
1) รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2) รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการ
3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตร
4) จานวนบทความของอาจารยประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานข้อมูล TCIและ Scopus ตอจานวนอาจารยประจาหลักสูตร

รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุ มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑการประเมิน :
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0–5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม
5 = รอยละ 100
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สูตรการคานวณ
1. คานวณคารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
X 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายใน
รอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิ อื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงทางวิชาการ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบนทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อ
นาไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหา และพัฒนาประเทศ การดารงตาแหนง ทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจาหลักสู ตรที่ดารงต าแหนงทางวิ ชาการเปนคะแนน
ระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา
จารย และศาสตราจารย รวมกันที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา
จารย และ ศาสตราจารย รวมกันที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา
จารย และศาสตราจารย รวมกันที่กาหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
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สูตรการคานวณ
1. คานวณคารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มดี ารงตาแหน่งทางวิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตร
การคิดรอบป ปปฏิทิน 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560)
ผลงานทางวิช าการเปนขอมูลที่สาคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจาได้สรางสรรคขึ้น เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู อยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณค่ า
สมควร สงเสริมใหมีการเผยแพร และนาไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการ และการแขงขันของประเทศผลงาน
ทางวิชาการอยู ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิม พ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับ
การจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตาแหนงทางวิชาการ
แลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคการระดับชาติว าจางใหดาเนินการตาราหรือหนังสือที่ใชในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตาแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรค์
ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑการประเมิน :
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คารอยละของผลรวมถวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตรที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คารอยละของผลรวมถวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตรที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คารอยละของผลรวมถวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาหลักสูตรที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณคารอยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
X 100
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ประจาหลักสูตร
X5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ มอยู่ ใ น
ฐานข้อมูลประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณา วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แตสถาบันนาเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แตสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุมที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาแหนงทางวิชาการ
แลว
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวา จางใหดาเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตาราหรือ หนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาแหนงทางวิชาการแลว
- ตาราหรือ หนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนามาขอรับการประเมินตาแหนงทางวิชาการ

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนาเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถ
อยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
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 : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการประกัน คุณ ภาพ ตองน าไปสู่ ก ารมี อัต รากาลั ง อาจารยที่ มี จ านวนเหมาะสมกับ จ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารยสูง และอาจารย์มีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้
1) การคงอยูของอาจารย
2) ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน

1

2

3

4

5

- มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ในบางเรื่อง

- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้

- มีการรายงานผล
การดาเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
- มีแนวโนมผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง

- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
- มีแนวโนมผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง

- มีการรายงานผล
การดาเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คาอธิบายในตัว
บ่งชี้
- มีแนวโนมผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
- มีผลการดาเนินงาน
ที่โดดเด่น เทียบเคียง
กั บ หลั ก สู ตรนั้ นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมี ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดาเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง

64

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผู บริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่
ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียนระบบประกันคุณภาพในการดาเนินการหลักสูตร ประกอ
บดวย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสาคัญกับการกาหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง
ระบบผู ส อนและอาจารยที่ ป รึกษา ซึ่ ง ตองเปนบุ คคลที่ มี ความรู ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณและมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนนักศึกษาเป็น
สาคั ญ และสงเสริม ทักษะการเรีย นรู ในศตวรรษที่ 21 การประกัน คุณ ภาพหลั กสู ต รในองคประกอบนี้
พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 : สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบงชี้ :
แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกากับการจัดทารายวิชา
ตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนักศึกษาเปนสาคัญ โดยสนองความตองการ
ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อ
วิทยานิ พนธ การคนคว้ าอิสระที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับ ของหลักสู ตรโดยปริญญาโทเน นความ
สามารถในการทาวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเน้ความสามารถในการใชการวิจัยเพื่อสรางองคความรู้ใหม
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่ มี แ นว คิ ด ใน
การก ากั บ ติ ด ตาม
และปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

3

4

5

- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุ ผลอธิ บ ายการ
เป็ นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบงชี้ :
หลั ก สู ต รต องใหความส าคั ญ กั บ การวางระบบผู สอนในแต ละรายวิ ช าโดยค านึ ง ถึ ง ความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนใน
วิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผู รูจริง ทั้งนี้
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสาคัญกับการกาหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควา
อิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาส
และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถให
คาปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทาวิทยานิพนธการคนควา
อิสระการสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสาเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสาหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ตาม
โครงสรางหลักสูตรที่กาหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
ทักษะการทางานแบบมีส วนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการ ดูแลสุขภาพฯลฯ
การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทาใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและ ในสถานที่ใดก็ได
ผูสอนมีหนาที่เปนผูอานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู ทั้งนี้ ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานใน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
1) การกาหนดผูสอน
2) การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน
3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
5) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
6) การชวยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพ
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิ นเพื่อให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิจ ารณาในภาพรวมของผลกา ร
ดาเนินงานทั้งหมดที่ทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่ มี แ นว คิ ด ใน
การก ากั บ ติ ด ตาม
และปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

3

4

5

- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุ ผลอธิ บ ายการ
เป็ นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 : การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบงชี้ :
การประเมิ น นั ก ศึ ก ษามี จุ ด มุ งหมาย 3 ประการ คื อ การประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให ขอมู ล
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนาไปสูการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ทาใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการ
นาผลการ ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู assessment as
learning) และการ ประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร
(assessment oflearning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน เพื่อ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสาคัญกับการกาหนด
เกณฑการประเมิน วิธีการ ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรู
ไดอยางเหมาะสมมีการกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง
(real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถแกไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา สาหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสาคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพ
ด้วย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
1) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
3) การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
4) การประเมินวิทยานิพนธและการคนคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมิ น เพื่อให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิจ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมิน ที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่ มี แ นว คิ ด ใน
การก ากั บ ติ ด ตาม
และปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

3

4

5

- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
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0

1

2

3

4

จากผลการประเมิน จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
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5
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ ต รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุ ผลอธิ บ ายการ
เป็ นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 : ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบงชี้ :
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดาเนินงานตามตัวบงชี้การดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละ
หลักสูตรดาเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจาหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดาเนินงาน ประ
จาป ในแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑการประเมิน :
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน
เท่ากับ 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ
3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ร ะบุไว้ในแต่ละปี มีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการดาเนินการบริหารหลักสูตรจะตองมีปจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียน
รูซึ่งประกอบดวยความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอม
ดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทาวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส งเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถเรียนรูไดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย
องค์ประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบปี : ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)
คาอธิบายตัวบงชี้ :
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เช่น
หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณเทคโนโลยี และสิ่งอานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียน การสอน หองสมุด หนังสือ ตารา สิ่ง
พิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนแหลงเรียนรูสื่ออิเล็คทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
1) ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจาหลักสูตร เพื่อ
ใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2) จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
3) กระบวนการปรั บ ปรุ ง ตามผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก ศึก ษาและอาจารย ตอสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู
ในการประเมิ นเพื่อให้ ท ราบว่ า อยู่ ใ นระดั บ คะแนนใด ให้ พิจ ารณาในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมิน
0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่ มี แ นว คิ ด ใน
การก ากั บ ติ ด ตาม
และปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

3

4

5

- มีระบบ มีกลไก
- ไม่มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

- มีระบบ มีกลไก
- มีการนาระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็รูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมี หลั กฐานเชิ ง
ประจั กษ์ ยื นยั น และ
ก ร ร ม ก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมิ น สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ด้
ชัดเจน
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บทที่ 5
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาทุ กสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให
เหมาะสม กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของใน
ระดับชาติ ด้วยเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าที่ป ระเทศกาหนดและมุ่งสู่เป้า หมาย จุด เน้น จุด เด่น หรือ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกัน คุณ ภาพจะตองประกอบดวยการควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลเพื่อนาขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณ ภาพอย่างตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในดั ง กลาวอยางนอยตองครอบคลุม ระดั บหลักสู ตร ระดั บ คณะ และระดับ สถาบัน โดย
สถาบันตองควบคุมใหมีการดาเนินงานตามระบบคุณภาพที่กาหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็น
ระยะๆ โดยที่มีกลไกการดาเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ ผูบริหาร/ ผูเกี่ยวของ/ ผูมีสวนไดสวน
เสีย มีส วนรวมเมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าว เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่ อ
สาธารณชน
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ทั้งนี้ ได้กาหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวเพื่อลดความซ้าซ้อนของการจัดทา
รายงานของสถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบันที่คณะกรรมการการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในระดับอุด มศึกษาจั ดทาขึ้นสอดคล้องกับการประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้
จานวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูต ร
นั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดาเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่า
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประอกบที่ 2 – 6
ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้
ภาพที่ 7.1 การประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6

ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ไม่ผา่ นองค์ประกอบที่ 1

ประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6
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คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
13

คะแนนรวมเฉลี่ย =
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00

หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

คะแนน
ระดับคุณภาพ
0.01 – 2.00
น้อย
2.01 – 3.00
ปานกลาง
3.01 – 4.00
ดี
4.01 – 5.00
ดีมาก
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประอกบที่ 1 (การกากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ต้องประเมิ นตัว บ่งชี้ขององค์ประอกบที่ 2 ถึง องค์ป ระอกบที่ 6 ด้ว ย เพื่อให้ทราบระดั บการพัฒนาของ
หลั ก สู ต รตนเองโดยการวิ เ คราะห์ ใ นรายละเอี ย ดของปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ ผลลั พ ธ์ และราย
องค์ประกอบโดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2
ถึง องค์ประอกบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลั กสูตรต่อไป
แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอบที่

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

ไม่ผ่านการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประอกบที่ 2 - 6

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
ผ่าน

2
3
3
4
1
13

3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
7

5.2,5.3,5.4
6.1
4

คะแนน
เฉลี่ย

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

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
2.1,2.2
2

ผลการประเมิน
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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2. ระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดาเนินงานของผู้บริหารของคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยนาเข้ากระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้นาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาดังตารางต่อไปนี้
ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
องค์ประกอบ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
รวม

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

6
3
1
1
2
13

1.2,1.3,1.4
2.2
4

1.5,1.6
2.1
3.1
4.1
5.1,5.2
7

1.1
2.3
2

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมิน

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร

79

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
1 การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษาคานึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจาที่มีอยู ควบคุมอัตราส่วนอาจารย่ต่อนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
2 เกณฑการรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร
ผลลัพธ การเรียนรู ที่กาหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรู พื้นฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)
3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
4 นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสาเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณที่จาเปนตอการเรียนใน
หลักสูตรใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ
5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กาหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา
แบบมี เ งื่ อ นไข นั ก ศึก ษาไดรั บ การเตรี ย มความพรอมทางการเรี ย นหรือ ไดรับ การพั ฒ นาจนมี
คุณสมบัติ ครบผานเกณฑขั้นต่า เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสาเร็จการศึกษา
6 การกาหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติ
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู
ดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่รับเขาตอผูสมัคร)
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษามีการควบคุมกากับใหจานวนนักศึกษาตอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กาหนด
2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหกการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)
3 การแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา
4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)
5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ
ดานอื่น ๆ
6 การจั ดการความเสี่ ย งดานนักศึกษา(มี ข อมู ล นักศึกษาที่ มี ผลการเรีย นต่ ามี ความเสี่ ย งที่จ ะออก
กลางคันหรือสาเร็จการศึกษาชา ฯลฯ)
7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
8 บัณฑิตศึกษาการกาหนดเวลาใหคาปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคาปรึกษา
การทาวิทยานิพนธที่เพียงพอ
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9 สถาบั น จั ดงบประมาณทรัพ ยากรที่ เสริม การจั ดบริการแก นั กศึกษาเพี ย งพอและครอบคลุ ม ทุ ก
ประเภทกิจกรรม
10 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลตอการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของหลักสูตร
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน
ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills
14 การเปิดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจากัด
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาใหได้สาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศมี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษาและการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ในตางประเทศ
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3
1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร
2 อัตราการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบการรับอาจารย์ใหม่
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากาลังอาจารยใหเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญรวมทั้งมีการพัฒนา
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถส่ ง
เสริม การทางานตามความชานาญของแตละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 อาจารยประจาหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตาแหนงทางวิชาการ และประสบการณในจานวนที่ไม่
ต่ากวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ระบบการบริหารอาจารย์
4 สถาบั น ตองมี การจัด สรรหรือจั ดหางบประมาณในการพัฒ นาอาจารย ใหมีคุณ วุฒิ ตาแหนงทาง
วิชาการตามเปาหมายที่กาหนด
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวด้ าน
อัตรากาลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาตองมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจาหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจาคณะ)
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6

สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพให
คงอยกู ับสถาบันลดอัตราการลาออก หรือการยายงานแผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวยแผน
อัตรากาลังแผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธารงรักษาแผนการหาตาแหนงทดแทน กรณี
ลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท
7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกาหนดสถาบนตอง
มีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจากัดอย่างเป็นระบบ
8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกินกรณีมีอาจารยขาดแคลนกรณีมี
อาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยูและมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา
9 การกาหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจาหลักสูตรอยางชัดเจน
10 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ
11 ระบบการกาหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
12 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจาหลักสูตร
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน
14 ระบบการยกยองและธารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนได้พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างตอเนื่อง
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น
เพื่อส่งผลตอคุณภาพของบัณฑิต
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
17 การควบคุม กากับ สงเสริมใหอาจารย์พฒ
ั นาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างตอเนื่อง
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร
19 การส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย ประเมินจากจานวนอาจารยที่มีการทาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
20 การประเมินการสอนของอาจารย และนาผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถายทอดประสบการณอาจารยในสาขา/
หลักสูตร
22 บัณฑิตศึกษาใหความสาคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารย์ใหมีคุณสมบัติที่สงู กวากาลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถดานการสอน
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
1 อัตราการคงอยูของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องการบริหารจัดการหลักสูตร
3 จานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1 หลักสูตรมีการกาหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช วยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู
ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2 เนื้อหาของหลั กสูต รในแตละรายวิช ามีการปรั บปรุงใหทัน สมัย ตลอดเวลามีการเปดวิชาใหม่ ให
นักศึกษาได้เรียน
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ
ความตองการของผู้ใช้บัณฑิต
4 คาอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวาง
ขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง
สัมพันธกัน ระหว่างวิชาและมีการสงเคราะหการเรียนรู
5 เนื้อหาที่กาหนดในรายวิชาไมมีความซ้าซอนกลุ มรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกันเหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร
6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กาหนดในรายวิชาและหลักสูตร
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กาหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถวน
8 การเปิดรายวิชามีลาดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกาหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสาเร็จไดทันตามเวลาที่กาหนดใน
หลักสูตร
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัยและเป็นทีต่ ้องการของตลาดแรงงาน
11 การจั ด รายวิ ช าในหลั กสู ต รแกนั กศึกษาที่ เรีย นในสถาบั น หรือนอกสถาบั น การศึกษาปกติ หรื อ
การศึกษาทางไกลมีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการ เรียน
การสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎีการปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนนวิชา
การศึกษาทั่วไปที่สร้างความเปนมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแหงการดารงชีวติ
13 หากมีการโอนหนวยกิตตองใหความสาคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่
กาหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุมครบถวน
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวของที่มีความที่ซับซอนมีจุดเนน
15 การควบคุมกากับหัวขอวิทยานิพนธ สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตอง
การของสงคม
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญาวิสัยทัศนของหลักสูตรและสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกมีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ
ปริญญาโท
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอน
1 ผู ส อนมี คุณ สมบั ติ เหมาะสมกับ รายวิ ช าที่ ส อน มี ค วามรู้ ละความช านาญในเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อน
(คานึงถึง สาขาวิชาประสบการณทางาน ผลงานวิชาการของผูสอน)
2 หลักสูตรกาหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเ รียนจากผู้สอนที่มีความชานาญหลากหลายเพื่อใหมีโอกาสได
รับ การพั ฒ นามุ ม มองหรือความคิด จากผู สอนหลากหลายความรู และประสบการณ (ในแตละ
หลักสูตรนักศึกษาควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา)
3 มีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เนื้อหากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
4 การกากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษาและมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่
มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผู สอน/อาจารยที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน
6 หากมีการกาหนดใหมี TA, RA ชวยสอนตองไดรับการฝกอบรม การใหคาแนะนา และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอมีคุณสมบัติด านความรู ประสบการณเวลาใน
การใหคาปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา
8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาระนิพนธคานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติโดยเฉพาะความร ูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัย ที่จะ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา
9 มีการควบคุมกากับจานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเปนไปตามหลักเกณฑที่ สกอ.
กาหนด
10 มีการกากับให้อาจารยพิเศษที่มาทาหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตลงานวิชาการอยางตอเนื่อง
กระบวนการเรียนการสอน
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน
12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา
13 การจั ด การเรีย นการสอนที่ ห ลากหลายเนนทฤษฎี และการปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู จ ากผู ท รงคุณ วุ ฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพื้นฐานที่จาเปนตองมี
กอนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู
การทางาน/การประกอบอาชีพ
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทางาน (ความรับผิดชอบทักษะการสื่อสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)
17 การเตรียมความพรอมดานการทางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทา/
การเผยแพรผลงาน)
18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน
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19
20
21

มีการควบคมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เชน online learning
การสงเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย ประเมินจากจานวนอาจารยที่มีการทาวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนาผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู อาจารยใน
สาขา/หลักสูตร
24 การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา
ปริญญาตรี (เพิ่มเติม)
25 การนากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา
26 การนากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู้ของนักศึกษา
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา
27 การแต่งตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ(ถามี)
28 ระบบการกากับติดตามความก้าวหนาในการทาโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา
(ถามี)
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยมีส วนรวมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
31 การส่งเสริมใหอาจารย์ใช้วิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเฉพาะการ
สอนที่เน้นปญหาเป็นฐานการสอนโดยใช้การวิจัยเปนฐาน
32 มีระบบกากับการทางานของอาจารยผู สอนที่เอื้อประโยชนตอนักศึกษาเต็มที่ใหความสาคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคาปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์
33 มีระบบการกากับติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/ สาระนิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อให
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กาหนด
34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา
35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทาวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่ง
ครั้งต่อภาคการศึกษา
36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เกี่ยวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก
37 มีการใหความรู และระดับชั้นความสาคัญในการตี พิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานขอ มูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
38 มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่
ไม่มีคุณภาพ
39 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทาขอเสนอโครงการที่มี
โอกาสได้รับทุนสนับสนุน
40 การสรางเครือข่ายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศมี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3
1 การกาหนดเกณฑ์การประเมินใหนักศึกษามีส่วนร่วม
2 น้าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติสัมมนา
ฯลฯ)
3 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องโดยใชการประเมิ น ตามสภาพจริ ง (เครื่ อ งมื อ ประเมิ น มี ค วาม
หลากหลายเชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติ ก รรม นั ก ศึ ก ษาการวั ด ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน ฯลฯ เครื่ อ งมื อ ประเมิ น สะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการ ประกอบอาชีพ)
4 การกากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ
การเรียนรู
5 การวิเคราะห ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มี
การวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ มีคลังขอสอบขอสอบหรือเครื่องมือ
ประเมิ นสามารถวั ดความรู และการคิดขั้นสู ง ไดเครื่องมือประเมิน สะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแหงการทางาน)
6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน
7 การตั ด เกรดและแจงใหนั กศึกษารับ รู ชั ด เจน (กาหนดเกณฑการประเมิ น /การตั ด เกรดชั ด เจน
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริง ของ
นักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)
8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6
และมคอ.7
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
10 การกาหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน
ชัดเจน
11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใสตรวจสอบและสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธสาร
นิพนธ์ได้
12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบ
การวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดา นการเรียนรู้)
2 การจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากร
การเรียนรู้วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอทันสมัย
3 การจั ดพื้ น ที่ / สถานที่ สาหรับนั กศึกษาและอาจารยไดพบปะสัง สรรค แลกเปลี่ ยนสนทนา หรือ
ทางานรวมกัน
4 การจัดพื้นที่ / สถานที่สาหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ
ทางานรวมกัน
86

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

5

สาหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นักศึกษา สามารถติดตอสื่อสารไดใกล้ชิด
บัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดาเนินการตอเมื่อสถาบันมีความพรอมและกาหนดความ
คาดหวังสูงกวาขอกาหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนสาขาเดียวกันทรัพยากรการเรียนรู และ สิ่ง
อานวยความสะดวกตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรู ตองมี
มากกว่าขอกาหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี
7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพื่อทาวิจัย
8 มีหองทางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพื่อใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทาวิจัย
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จาเปนและเหมาะสมในการทาวิจัย

87

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก ข
ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

88

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
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คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
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คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก ค
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

92

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

93

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

94

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

95

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก ง
ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

96

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

97

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

99

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก จ
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557

100

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

101

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

102

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

103

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

104

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก ฉ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2560

105

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

106

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก ช
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร

107

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

108

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

109

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

110

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

111

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

112

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก ซ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร

113

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

114

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

115

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

ภาคผนวก ฌ
ปฏิทินการปฏิบัตงิ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร

117

คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560
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คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2560

คณะผู้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา
4. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์
5. อาจารย์ ดร.วัฒนา
6. อาจารย์ธนขวัญ

ต๊ะปินตา
โทวิชา
อาชายุทธการ
ศาสนนันทน์
พันธุ์พืช
บุษบัน

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะทางาน
1. นางสาวรดาศา
2. นางสาวสุมิตรา
3. นายศุภกิจ

โพธิ์จาด

รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ
พรหมขุนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขจรกิตติมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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