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ก 

ค าน า 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้คู่มือมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตัดสินคุณภาพของหน่วยงาน    

ต้นสังกัด คือ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีการพัฒนาทั้งมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การตัดสินให้

สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานวิทยาลัยให้ มีคุณภาพ มาตรฐาน และเพื่อให้

บุคลากรของวิทยาลัยมีแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 ขึ้น โดยพัฒนามาจากคู่มือการประกันคุณภาพการภายใน สถาบัน

พระบรมราชชนก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้วิทยาลัย 

กลุ่ม กลุ่มวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า จัดการศึกษาและด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ และ

น าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติตาม

เป้าหมายทีว่ิทยาลัยก าหนด 
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                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
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บทที ่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
  

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การให ้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 
4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผล
จากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งทั้ งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพ
การศึกษา                      

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สั งคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียมีส่ วนร่ วม 
(participation)  มีความโปร่งใส (transparency)  และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศกึษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม  2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ



 

 

๒ 
 

ระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

9) กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ มีประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ  เรื่ องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1)   เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2)   เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 
ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  

3)   เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และ
เป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4)   เพ่ือให้ได้ถึงข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 

5)  เ พ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6)   เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.1 พระราชบญัญัตกิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ.2545 ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุง่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา    

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก   

การประกันคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครัง้ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน   
 
 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
           กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ ให้มีการ
สร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการ
และจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน  รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจ
ในระดับท้องถิน่ การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกา
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ภิวัตน์  ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอ ง 
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น  ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการ
ท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม   ลดการ
ว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่
ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขใน
การจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
 กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน   หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรี จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง
ในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้ง
สองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ   สถาบัน
ในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่
เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ
สากล  มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
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 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษา
ไทยในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ 
ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและ
เพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก และ
พระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็น
แหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  สร้างสังคมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ” 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน
เช่นกัน  คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
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ปริญญาตรี  กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยั งได้จัดท า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                

2.4 กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลักเกณฑ ์และวธิกีารประกันคุณภาพการศึกษา 
     หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านัก              

งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้ เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา
จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

   หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และ



 

 

๗ 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักดีถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้
เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional 
autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้(accountability)  

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ   (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ



 

 

๘ 
 

ภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กัน
แพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบ
คุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์
และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและ        
กระบวนการ ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  รอบใหม่ 
ประกอบด้วยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2557 
                           - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่          
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภท
ของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเปน็การประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. 
โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของ
หนว่ยงาน 

 



 

 

๙ 
 

3.1.2 มาตรฐาน ตวับง่ชี้และเกณฑป์ระเมนิคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 
ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อ
และระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่
จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้ คณะหรือ
สถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน(peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกัน
ก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูร่ะหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
โดยที่แตล่ะตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือคา่เฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็น
แนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจ
ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่         (1) พันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้น
พันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หาก
เป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหาร
จัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
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คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ 
ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการ
ดังกล่าวด้วย 

3.1.3 กลไกการประกนัคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน

ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้
เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน 
โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกัน

คุณภาพ  การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหาก
ปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
หลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบ
สารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
4. ความเชือ่มโยงระหวา่งมาตรฐานการศึกษากบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ในหมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ
และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐาน
การอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป  มาตรฐานการ
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อุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการ
พัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
และเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้ทุก
สถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา
ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหม้ีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ไดอ้ย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และตอ่เนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ
สัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 
1.1 

 
         
 
               
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                    
 
                                                       

มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจดั

การศกึษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้/สังคมแห่ง

ความรู ้

มาตรฐาน 
การ

อุดมศกึษา 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ

บัณฑิต 

มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการ

อุดมศกึษา 

มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม

ฐานความรู ้
และสังคมแห่งการ

หลักเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษาและ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชีต้ามพันธกิจของการอุดมศกึษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

แผนภาพที ่1.1  ความเชือ่มโยงระหวา่งมาตรฐานการศกึษาและการประกนัคณุภาพ 
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5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบ
ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome)  ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1.2   ความสัมพันธร์ะหว่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
จากแผนภาพที่ 1.2  จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในแล้ว จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเ มินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า รายงานการ
ประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

 
 

การประเมนิ
ตนเองของ
สถาบนั 

การตรวจเยีย่ม รายงานผล 
การประเมนิ 

การตดิตาม
ผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏบิตังิาน
ของสถาบนั 

 ข้อมูลป้อนกลับ 

ตดิตามตรวจสอบโดย 
ตน้สงักดัทกุ 3 ปี 

 

รายงานประจ าปี
ปีปปประจ าปี
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บทที ่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จึงมีการ
ปรับปรุงมาโดยตลอด  ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-
2561) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2559-2563) 
  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่ม
ใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินเพ่ือสะท้อน
เอกลักษณข์องแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของ
ระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีความสมดุล
ระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้ง
เกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถาบันที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึง
เป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการ
เดียวกับรอบแรก โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ
ด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็น
กรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ส าหรับการ
วัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ มี
การก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุม่สถาบันอุดมศึกษา ไดแ้ก่กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่
เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุม่ ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต ศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 
2. การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงไดก้ าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ีเกี่ยวขอ้งในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้าน ของสถาบันอุดมศึกษา และ
เพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการ
ประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance)  
ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 



 

 

๑๕ 
 

จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณก์ารเรียนการสอน ห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
คุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และ
เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ  เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการ
นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้าน
กายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ้งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของ
สถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจ
ของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของแต่ละคณะและภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่อง
คุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 
พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ         



 

 

๑๖ 
 

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและ
คณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่
จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้
สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองตอ่เจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถ
ประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx 
หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้อง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การ
ด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

 

๑๗ 
 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนโดยต้องเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาค
การศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแตเ่ดือนสิงหาคมกรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 
1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม-กรกฎาคม     
ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม หรือ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการ
พัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
  วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่   
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA 

Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน  

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
    4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ 
    5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และ
ยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 

6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
    7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนา
สถาบันในปีการศึกษาถัดไป 



 

 

๑๘ 
 

    8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
    9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 
Online  ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน ทุกปีการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันตามล าดับ โดยสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด  อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชา
เดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละ

ระดับการศึกษาเปน็ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับ

สถาบันไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอยา่งน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 



 

 

๑๙ 
 

- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียน
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณเ์ป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา่ หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา่ขึ้นไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 

- กรณีเปน็อาจารย์ ต้องท าหน้าที่เปน็อาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป

มาแลว้ ไมน่้อยกว่า 2 ปี  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า

ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้
สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อ 36 แห่งกฎ     กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 
 
4. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม        
(ปีการศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้น าแนว
ปฏิบัติของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดมาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย  
๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- จ านวนอย่างน้อย ๓ คน โดยประธานกรรมการและกรรมการทุกคนเป็น
บุคคลภายนอกวิทยาลัย และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 



 

 

๒๐ 
 

-  คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ของ สกอ. หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรที่สถาบัน
พระบรมราชชนก/วิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. และได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ๑ ชุด อาจประเมินได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน 

๑.๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 
- จ านวนอย่างน้อย ๓-๕ คน 
- ประธานและกรรมการทุกคน เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของ สกอ. หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ที่สถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย จัดฝึกอบรมให้ โดยใช้หลักสูตรของ 
สกอ. และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก/
วิทยาลัย หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้  

1. คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
2. คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  

2.1 ประธานกรรมการ 
- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณบดีหรือ

เทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับวิทยาลัย 
คณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความ
เหมาะสม 

๒.2 กรรมการ 
- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อย

กว่า ๒ ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหรือ

หัวหน้าหน่วยงานขึ้นไปไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
๒. การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 



 

 

๒๑ 
 

๒.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัยจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online  โดยท าการประเมินตนเองบนระบบ CHE 
QA Online และคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตร ที่ได้ประเมินไปแล้ว 

๒.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
๑)  วิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร มาจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับสถาบัน 
๒) วิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และคณะกรรมการฯ  

ด าเนินการประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน พร้อมทั้งยืนยันผลการประเมินระดับสถาบัน 
๓. ผู้บริหารวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
๔. ทุกวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร 

และระดับสถาบัน ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE 
QA Online ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา และจัดส่งรายงานอีกหนึ่งฉบับไปยังกลุ่มพัฒนา
การศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 
 

บทที ่ ๓ 
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม 

 
๓.1 กรอบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน วทิยาลัยพยาบาลศรมีหาสารคาม 
 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค๒ สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางเน้นการผลิตระดับปริญญาตรี ที่มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน ต้นสังกัด 
คือ สถาบันพระบรมราชชนก มาอย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินงานเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และสอดคล้องกับความมุ่งหมาย หลักการและ
แนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา และตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยในการ
ด าเนินการจะครอบคลุมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินของสถาบันพระบรม
ราชชนก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร และระดับ
สถาบัน โดยวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบหรือแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย  
2. ก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

๒.๑ จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.๒ มีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดหน่วยงาน 

บุคลากร คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
 3. ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์มาตรฐานที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับของ
หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 4. แผนหรือปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๓.2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 วิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
วิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน จ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 



 

 

๒๓ 
 

 ๑. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานระดับสากล 

๒. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 

๓. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย 
 ๕. เตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) 
 ๖. มีการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  
๓.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 วิทยาลัยได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่สังคมว่าวิทยาลัยสามารถสร้าง
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และสังคมได้ ดังนั้นวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานระดับหลักสูตร และวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบ
คุณภาพและกลไกที่วิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่ งชี้ในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

๒) เพ่ือให้หลักสูตร และวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและ 
เป็นสากล 

 ๓) เพ่ือให้หลักสูตรและวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
             ๔) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
             ๕) เพ่ือให้สถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 วิทยาลัยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ



 

 

๒๔ 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน โดยมีกระบวนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพในการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. การก าหนดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ จ านวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑.๑ การควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) เป็นส่วนที่วิทยาลัยจัดให้
มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของการจัด
การศึกษาและต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในด้วย 
  ๑.๒ การตรวจสอบคุณภาพ (quality auditing) เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการ
ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการตรวจสอบและขั้นตอนการด าเนินงานที่ท า
ให้เชื่อถือได้ว่าการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
  ๑.๓ การประเมินคุณภาพ (quality assessment) เป็นกระบวนการประเมินผลการ
ด าเนินการจัดการศึกษาโดยภาพรวมว่าเมื่อใช้ระบบการประกันคุณภาพหรือระบบควบคุมคุณภาพแล้ว   
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างไร 
 นอกจากการใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว วิทยาลัยได้มีแบ่งระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. การประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
2 ระดับ ดังนี้  
  1.1 ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันจาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NEC NET) เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (รายละเอียดตามแผนภาพที่ 
๓.๑) ดังนี้ 
   ๑.๑.1 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพศึกษา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ศึกษาข้อมูลแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือวางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
   1.๑.๒ กลุ่ มงานประกันและพัฒนาคุณภาพศึกษาจัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
   1.1.3 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพศึกษาจัดท าระบบและกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร รวมทั้งแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง 



 

 

๒๕ 
 

1.1.4 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ ก าหนดผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ การจัดท าคู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
   1.1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการและ
จัดเก็บข้อมูลของผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
   1.1.6 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนด  
   1.1.๗ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสูตร  
    1.1.๘ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยร่วมประชุมวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร (ฉบับร่าง)  

1.1.10 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับแก้ไขตามผลการวิพาษ์ และจัดท า
รูปเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
   1.1.11 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล และอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน/จัดท ารายงานการประเมินตนเองบน CHE QA Online System 
   1.1.12 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ ด าเนินการเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน   ประสานงานกับประธาน/เลขานุการ
คณะกรรมการประเมิน หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และจัดเตรียมสถานที่ 
สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ 
   1.1.13 วิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.1.14 วิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ทบทวนผลการประเมิน (After Action Review) และปรับปรุงการท างาน 
   1.1.15 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการวิทยาลัยร่วมประชุม
พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  (ฉบับร่าง) เพ่ือแก้ไข/ทักท้วงผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมิน 
    1.1.15.1 กรณีมีข้อแก้ไข/ทักท้วงผลการประเมิน กลุ่มงานประกัน
และพัฒนาคุณภาพจะรวบรวมและจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



 

 

๒๖ 
 

    1.1.15.2 กรณีไม่มีข้อแก้ไข/ทักท้วง วิทยาลัยรอหนังสือรับรอง/
ยืนยันผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประเมิน เพ่ือจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1.1.16 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
   1.1.17 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เช่น ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ประชุม
ประจ าเดือน เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจทราบ 

   1.1.18 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้ง
งบประมาณในแต่ละป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มต้น

 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

จัดท ำระบบและกล กกำรด ำ น นงำนประกันคุณภำพระดับหลักสูตร 
และแ นกำรด ำ น นงำนประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ

ศึกษำข้อมูลแนวทำงกำรด ำ น นงำน 
และกำรประ ม นกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนกำรประ ม นตน อง (SAR) ระดับหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/
กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ

กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ

ด ำ น นกำรและจัด ก บข้อมูลของ ลกำรด ำ น นงำน    
ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีรับ  ดชอบ

จัดท ำ SAR ระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/
กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ

แก้ ข/ปรับปรุง
 ม่รับรอง

ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ประชุมเพ่ือวิพากษ์ 
SAR (ฉบับร่าง)

รับรอง

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/
คณะกรรมกำรบร หำรหลักสูตร

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/
คณะกรรมกำรบร หำรหลักสูตร

คณะกรรมกำรบร หำรว ทยำลัย

ระยะเวลา

ก.ค. – ส.ค.

ก.ค. – ส.ค.

ส.ค. – ก.ค. ปีถัด ป
 ทุก 3  ดือน

ก.ค. – ส.ค.

ภำยในศุกร์ท่ี 2 ของ ดือน

ส.ค. ปีถัด ป

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

ส.ค. – ก.ย.

ส.ค. – ต.ค.

ประชุมเพ่ือพิจารณา
รับรองระบบและกลไก

 ม่รับรอง

 ม่รับรอง

แก้ ข/ปรับปรุง
คณะกรรมกำรบร หำรว ทยำลัย

จัดส่งรำยงำนกำรประ ม นตน องฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมกำร 
ประ ม นคุณภำพภำยใน/จัดท ำรำยงำนกำรประ ม นตน องบน 

CHE QA Online System

ด ำ น นกำร ตรียมรับกำรประ ม นคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรโดย
- จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประ ม นคุณภำพภำยใน
- จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร ตรียมรับกำรประ ม น
- ประสำนงำนกับประธำน/ ลขำนุกำรคณะกรรมกำรประ ม น
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคลำกรท่ี กี่ยวข้องท้ังภำยในและภำยนอก
- จัด ตรียมสถำนท่ี ส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์

ว ทยำลัยรับกำรตรวจประ ม นคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร
จำกคณะกรรมกำรประ ม นคุณภำพภำยใน

แล้ว สร จก่อนกรรมกำร
 ข้ำตรวจประ ม น 2 สัปดำห์

ส.ค. – พ.ย.

ตำมแ นกำรตรวจประ ม น
ของ สบช. หรือ ครือข่ำย

1.กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ
2.กลุ่มงำน ทคโนโลยีสำรสน ทศและ  
ฐำนข้อมูล
3.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ

กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพและ
คณะกรรมกำร ตรียมกำรตรวจประ ม น

ควบคุม ก ำกับ ต ดตำม กำรด ำ น นงำนตำมแ นท่ีก ำหนด 
และ สนอต่อคณะกรรมกำรบร หำรว ทยำลัย

ส.ค. – ก.ค.

คณะกรรมกำรบร หำรว ทยำลัย

 - พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน
 - ก ำหนด ู้รับ  ดชอบตัวบ่งชี้และค่ำ ป้ำหมำย

ส.ค. – ก.ค.

กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ
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ข้ันตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (ต่อ)

สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

รำยงำน ลกำรประ ม นระดับหลักสูตรต่อ ู้บร หำรและ
คณะกรรมกำรบร หำรว ทยำลัย  พ่ือให้ข้อ สนอแนะ

ว ทยำลัยรับหนังสือรับรอง/ยืนยัน
ท่ี ป็นลำยลักษณ์อักษรจำกคณะกรรมกำรประ ม นฯ

 พ่ือจัดท ำรำยงำน ลต่อหน่วยงำนท่ี กี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ประชุมทบทวนหลังปฏ บัต งำน
 และวำงแ นพัฒนำ/ปรับปรุงกำรท ำงำน หลังตรวจประ ม นวันสุดท้ำย

หลังตรวจประ ม นวันสุดท้ำย

หลังตรวจประ ม น 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
คณะกรรมกำรบร หำรว ทยำลัย

ประชุมพ จำรณำ ลกำรประ ม นคุณภำพภำยในฉบับร่ำงของ
คณะกรรมกำรประ ม น พ่ือแก้ ข/ทักท้วง ลกำรประ ม น

ประชำสัมพันธ์ ลกำรประ ม นคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร
สู่สำธำรณชนท้ังภำยในและภำยนอกว ทยำลัย

 ู้รับ  ดชอบน ำ ลกำรประ ม นคุณภำพภำยในและข้อ สนอแนะของ
คณะกรรมกำรประ ม น/กรรมกำรบร หำรว ทยำลัย 

มำจัดท ำแ นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 พ่ือปรับปรุงกำรด ำ น นงำนในปีกำรศึกษำถัด ป

หลังตรวจประ ม น 

ก.ย. – พ.ย.

ก.ย. – พ.ย. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

ส่งข้อมูล
เพิ่มเติมแก่
ประธาน

คณะกรรมการ
 ประเมิน 

ภายใน ๑๕ วัน

กรณีไม่แก้ไข/ทักท้วง

28
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  1.2 ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันจาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NEC NET) เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (รายละเอียดตามแผนภาพที่    
๓.๑) ดังนี้ 
   ๑.2.1 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพศึกษา ศึกษาข้อมูลแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของสถาบันพระบรมราชชนกและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือวางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
   1.2.๒ กลุ่ มงานประกันและพัฒนาคุณภาพศึกษาจัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
   1.2.3 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพศึกษา ประชุมทบทวนและก าหนด
นโยบาย ระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน รวมทั้งแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง 
หลังจากนั้นด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ 

1.2.4 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ ก าหนดผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ การจัดท าคู่มือการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
   1.2.5 ผู้รับผิดชอบด าเนินการและจัดเก็บข้อมูลของผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
   1.2.6 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพก ากับติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
   1.2.7 ผู้รับผิดชอบจากทุกกลุ่มจัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับสถาบันในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
    1.2.๘ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพรวบรวมและจัดท าร่างรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับสถาบัน จากนั้นร่วมประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับร่าง)  

1.2.๙ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบันร่วมกันปรับแก้ไขตามผลการวิพาษ์ และจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
   1.2.1๐ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพและกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล ด าเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน/จัดท ารายงานการประเมินตนเองบน CHE QA Online System 
   1.2.1๑ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ ด าเนินการเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน ได้แก่ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน  ประสานงานกับประธาน/เลขานุการ



 

 

๓๐ 
 

คณะกรรมการประเมิน หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และจัดเตรียมสถานที่ 
สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ 
   1.2.1๒ วิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.2.1๓ วิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ทบทวนผลการประเมิน (After Action Review) และปรับปรุงการท างาน 
   1.2.1๔ คณะกรรมการวิทยาลัยร่วมประชุมพิจารณารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  (ฉบับร่าง) เพ่ือแก้ไข/ทักท้วงผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมิน 
    1.2.1๔.1 กรณีมีข้อแก้ไข/ทักท้วงผลการประเมิน กลุ่มงานประกัน
และพัฒนาคุณภาพจะรวบรวมและจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    1.2.1๔.2 กรณีไม่มีข้อแก้ไข/ทักท้วง วิทยาลัยรอหนังสือรับรอง/
ยืนยันผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประเมิน เพ่ือจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1.2.1๕ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับสถาบันต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
   1.2.1๖ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบันต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เช่น ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่
ประชุมประจ าเดือน เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจทราบ 

   1.2.1๗ ผู้รับผิดชอบน าผลการประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (ถ้ามี) มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา หรือปรับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณในแต่ละปี 
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๒.  การประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นผู้ประเมิน ซึ่งวิทยาลัยได้ก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติ (รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓.๓) ดังนี้  
  ๒.๑ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพประสานงานกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่องการก าหนด       
ผู้ประเมินและก าหนดการประเมิน 
  ๒.๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันร่วมกับกลุ่มงานประกันและ
พัฒนาคุณภาพประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัย 
  ๒.๓ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และประชุมวางแผนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
  ๒.4 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ
เกี่ยวกบัก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.5 ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ และด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
  ๒.6 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพรวบรวมผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและ      
ตัวบ่งชี้จากทุกกลุ่มและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันฉบับร่าง 
  2.7 กลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันฉบับร่าง  
  ๒.8 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพปรับแก้ไขรายงานการประเมินตนเองตาม
ข้อเสนอแนะ และจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.9 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองบนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (Automated QA) 
  ๒.๑๐ วิทยาลัยด าเนินการเพ่ือเตรียมรับการตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ดังนี้ 
   ๒.๑0.๑ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพประสานงานกับประธานหรือ
คณะกรรมการประเมิน เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๒.๑0.๒ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพประสานงานกับหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  เช่น อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา แหล่งฝึก 
ชุมชน ศิษย์เก่า เป็นต้น เพ่ือเตรียมรับการประเมินและการสัมภาษณ์ 



 

 

๓๔ 
 

   ๒.๑0 .๓  คณะกรรมการ เตรี ยมรั บการประ เมิน  จั ด เตรี ยมสถานที่               
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับคณะกรรมการประเมิน เช่น ห้องท างานของคณะกรรมการ
ประเมิน ห้องสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  ๒.๑1 วิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ๒.๑2 วิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์และบุคลากร เพ่ือทบทวนผลการประเมิน (After 
Action Review)  
  ๒.๑3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน/คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกฉบับร่าง เพ่ือแก้ไข/ทักท้วงผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมิน 
   ๒.๑3.๑ กรณีมีข้อแก้ไข/ทักท้วงผลการประเมิน กลุ่มงานประกันและพัฒนา
คุณภาพจะรวบรวมและจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือขอ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๒.๑3.๒ กรณีไม่มีข้อแก้ไข/ทักท้วง วิทยาลัยรอหนังสือรับรอง/ยืนยันผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประเมิน เพ่ือจัดท ารายงานผล
การประเมินคุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๓.๑4 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในวงรอบการประเมิน
ถัดไป  

  ๓.๑5 กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสถาบันต่อสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เช่น ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ประชุม
ประจ าเดือน เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจทราบ 

  ๓.๑6 ผู้บริหารและกลุ่มผู้ รับผิดชอบน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) เพ่ือ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
เสนอตั้งงบประมาณในแต่ละปี 
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๓.๔ แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 หลังจากที่ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บริหารระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบัน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง 
ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เพ่ือแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินดังนี้ 

๑. ขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร โดยวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ 
(รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓.๔ ดังนี้ 

 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพระดับหลักสูตร 
  ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร 
(Improvement  Plan) ตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 ๑.๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 ๑.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพที่ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  

 ๑.5 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพที่ก าหนด 

 ๑.๖ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารูปเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษาต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



เริ่มต้น

รวบรวมผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายในระดับหลักสูตร รวมท้ังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงตำมแผนพัฒนำคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย

ข้ันตอนการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามผลประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สิ้นสุด

พิจำรณำรับรอง/อนุมัติ แผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร

ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

รับรอง/อนุมัติ

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย
ก ำกับ ติดตำมรำยงำนควำมก ำวหน ำ อง

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนท  ก ำหนดต อท  ประ ุม  
คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย

 สรุป และจัดท ำรูปเล มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
แผนพัฒนำคุณภำพระดับหลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำต อ

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย

ระยะเวลา

หลังกำรตรวจประเมิน 
1 สัปดำห์

หลังกำรตรวจประเมิน 
2 สัปดำห์

 ก.ย. – พ.ย.
ไม เกินสัปดำห์ท   2

สิงหำคม - กรกฎำคม 
ปีถัดไป (1 ปีกำรศึกษำ)

ภำยใน สัปดำห์ท   1 
 องเดือน ส.ค.

ทุก 6 เดือน

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
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๓๙ 
 

2. ขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน โดยวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ 
(รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓.๕) ดังนี้ 

 2.๑ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
สถาบัน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน 
  2.๒ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบันประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน (Improvement  Plan) ตามผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 2.๓ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบันต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

 2.๔ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

 2.๖ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพก ากับ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของ
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพที่ก าหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 2.๗ กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพสรุปและจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษาต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มต้น

รวบรวมผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน    
คุณภาพภายในระดับสถาบัน/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงตำมแผนพัฒนำคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย

  ั นตอน  ร ั น  รับ ร  ผ   รด  เนิน  น ร  ัน          นร ดับ   บันต มผ  ร เมิน อ     รรม  ร ร เมิน          น

 ิ น  ด

พิจารณารับรองแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาระดับสถาบัน

ไม่รับรอง/ไม่อนุมัติ

กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ

รับรอง/อนุมัติ

กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ/
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับสถำบัน

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำบัน

กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ

ก ำกับ  ติดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ     
 องผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ 

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยตำมแผนท่ีก ำหนด

ร   เว  

หลังกำรตรว ประเมิน 
ไม่เกิน 1 สัปดำห์

หลังกำรตรว ประเมิน 
ไม่เกิน 2 สัปดำห์

ก.ย. – พ.ย. 
ไม่เกินสัปดำห์ท่ี 2

ทุก 6 เด อน

ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป
(1 ปีกำรศึกษำ)

 สรุป และ ัดท ำร ปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพระดับสถำบันประ  ำปีกำรศึกษำ            

ต่อผ  บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย

ภำยในสัปดำห์ท่ี 2 
 องเด อน ส.ค. 

กลุ่มงำนประกันและพัฒนำคุณภำพ
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๔๑ 
 

๓.๕ กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 วิทยาลัยมีการก าหนดกลุ่ม บุคลากร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ๑.  หน่วยงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

วิทยาลัยมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คือ กลุ่มงานประกันและ
พัฒนาคุณภาพ โดยมีส านักงาน ณ อาคารเรียน C1 ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ และ       
มีบุคลากรประจ ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย  

๑.๑ นางสาวพวงแก้ว สาระโภค   หัวหน้ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ  
๑.๒ นางพัชรี ภาระโข   อาจารย์ประจ ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ   
๑.๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  ช่ าชอง อาจารย์ประจ ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ   
1.4 นางสาวสุพัตรา อันทรินทร์  อาจารย์ประจ ากลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ   
๑.๕ นางสาววชิราภรณ์ แสงตะวัน    เจ้าหน้าที่ธุรการ   
หน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 
๑. ร่วมก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ

วิทยาลัย 
๒. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job description) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work 

flow) และค ารับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ (PA) 
๓. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
๔. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัย เช่น การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การรับรองสถาบันของสถาบันสมทบ การรับรอง
สถาบันจากสภาวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๕. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนที่ก าหนด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการ
พัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับในสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

๖. ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  เช่น 
คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่ม อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น เพ่ือด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

๗. ประสานงาน รวบรวม และจัดท ารายงานประเมินตนเองทุกปีการศึกษาส่งหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

๘. ด าเนินการในการเตรียมรับการตรวจเยี่ยม/การประเมิน/การรับรองสถาบัน เช่น การ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษา การประสานกับบุคคล/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๙. ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับภายใน
วิทยาลัย 



 

 

๔๒ 
 

๑๐. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๑. ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การชี้แจงในที่ประชุม เว็บ
ไซด์ เป็นต้น 

๑๒. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า/ข้อมูลด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัย 

๑๓. ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
๑๔. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร 

รวมทั้งน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

๑๕. รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกในวงรอบ
ที่ผ่านมา รวมทั้งผลการประเมินเพ่ือรับรองสถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 

๒. คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม  ประกอบด้วย 
๒.๑ คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร

สถาบัน ตัวแทนบุคลากรของวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.  มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย 

๒. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย 

๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
 ๒.๒.๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร

สถาบัน รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนบุคลากรของวิทยาลัย ร่วมเป็น
คณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. วางแผนและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันของ

อาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
๓. ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอกของสถาบัน การรับรองสถาบันตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบและเกณฑ์สภาการพยาบาลให้
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และรายงานต่อผู้บริหารตามแผนที่ก าหนด 



 

 

๔๓ 
 

๔. จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกของคณะกรรมการตรวจประเมินและด าเนินการตามแผน 

 ๒.๒.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
กลุ่ม (รองผู้อ านวยการ) และตัวแทนบุคลากรของกลุ่มร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

๑. วางแผนและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่ม 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่ม 
๓. ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่ม

ให้มีการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และรายงานต่อผู้บริหารตามแผนที่ก าหนด 
๔. จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับกลุ่ม  

๒.๒.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่วิทยาลัย
ก าหนดร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. วางแผนและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
   ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันของ
อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
   ๓. ควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 
   ๔. จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะกรรมการตรวจประเมินและด าเนินการตามแผน  

๒.๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากสโมสรนักศึกษาและ/หรือนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดนโยบายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสร
นักศึกษาและชมรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
   ๒. ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสโมสรนักศึกษา 
รวมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาให้ด าเนินงานสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
   3. ชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการชมรม คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
และนักศึกษาของวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับนักศึกษา   
   4. เป็นแกนน าในการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของ
นักศึกษา 



 

 

๔๔ 
 

   5.  ร่วมในการเตรียมการและรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถาบัน 
   6.  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
   7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 3. ประเภทหน่วยงานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเน้นการผลิตระดับ   
ปริญญาตรี (กลุ่ม ค๒) ได้ก าหนดระดับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
ออกเป็น ระดับหลักสูตร ระดับกลุ่ม และระดับสถาบัน 
 
๓.๖ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงกรอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 255๗ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 255๗ เป็นต้นไป เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งหน่วยงานทุกระดับสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมใน
การรับการตรวจประเมิน และสามารถพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด กลุ่มงานประกัน
และพัฒนาคุณภาพไดก้ าหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา (1 สิงหาคม - 
31 กรกฎาคม)  โดยครอบคลุมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสถาบันพระบรมราชชนก และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือให้หลักสูตรและวิทยาลัยใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในต่อไป  
 ส าหรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ระดับกลุ่ม และระดับสถาบัน ดังแสดงในตารางที่ 
๓.1 และ ตารางที ่3.2 
 

 



 

 

๔๕ 
 

ตารางที่ ๓.1 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

องคป์ระกอบและตวับง่ชีร้ะดบัหลกัสตูร 

 

ชนดิตวับง่ชี ้ ประเภทตวับง่ชี ้
องคป์ระกอบและตวับง่ชี้ระดบัสถาบนั 

ชนดิตวับง่ชี ้ ประเภทตวับง่ชี ้

I P O คณุภาพ ปรมิาณ I P O คณุภาพ ปรมิาณ 

การก ากับมาตรฐาน      การผลติบัณฑิต      
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

     1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
     

     

บัณฑิต      1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก      
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี      

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

     1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี      

นักศึกษา      การวจิยั      
3.1 การรับนักศึกษา       2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์  
     

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา       2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์      
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา      2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
     

อาจารย ์      การบริการวชิาการ      
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์      3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม      
4.2. คุณภาพอาจารย์       การท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม      
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
 

     4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     



 

 

๔๖ 
 

องคป์ระกอบและตวับง่ชีร้ะดบัหลกัสตูร 

 

ชนดิตวับง่ชี ้ ประเภทตวับง่ชี ้
องคป์ระกอบและตวับง่ชี้ระดบัสถาบนั 

ชนดิตวับง่ชี ้ ประเภทตวับง่ชี ้

I P O คณุภาพ ปรมิาณ I P O คณุภาพ ปรมิาณ 

หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน      การบรหิารจดัการ      
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร      5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

     

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

     5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
สถาบัน 

     

5.3 การประเมินผู้เรียน            

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

           

สิง่สนับสนนุการเรยีนรู้            

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้            

ภาพรวม  
๗ ๔ ๒ ๑๐ ๓ 

 
๒ ๗ ๒ ๗ ๔ 

๑๓ ๑๓ ๑๑ ๑๑ 
  

 
 
 
 
 

 



 

 

๔๗ 
 

ตารางที่ ๓.2 ตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่ม 

ตวับง่ชีร้ะดบักลุม่ 
ผูร้บัผดิชอบ 

กลุม่วชิาการ กลุม่กจิการนกัศกึษา 
กลุม่วจิยัและ 

บรกิารวชิาการ 
กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ

พฒันาคณุภาพ 
กลุม่งานบรหิารทัว่ไป 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม      
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
กลยุทธ์ที่รับผิดชอบ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ มีการก ากับติดตามการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการที่กลุ่มรับผิดชอบ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ มีการด าเนินการจัดการความรู้      
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร      
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ผ่านครั้งแรก 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี      
ตัวบ่งชี้ที่ 8 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี      
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 11 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์      

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

     



 

 

๔๘ 
 

ตวับง่ชีร้ะดบักลุม่ 
ผูร้บัผดิชอบ 

กลุม่วชิาการ กลุม่กจิการนกัศกึษา 
กลุม่วจิยัและ 

บรกิารวชิาการ 
กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ

พฒันาคณุภาพ 
กลุม่งานบรหิารทัว่ไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การบริการวิชาการแก่สังคม      

ตัวบ่งชี้ที่ 14 มีการก ากับติดตามการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 1๕ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 1๖ การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 1๗ การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด 
ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

     

รวมตวับง่ชี ้ 6 6 7 7 2 



 

 

๔๙ 
 

๓.๗ แผนหรือปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม – กรกฎาคม) 
 ในแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ก าหนดแผนหรือปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ดังแสดงในตารางที่ ๓.3 
 
ตารางที่ ๓.3 แผนหรือปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

ต.ค-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

---ปงีบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)---- -------------------------------ปีงบประมาณถดัไป (ต.ค.-ก.ย.)----------------------------- 
     ------------------------------------ปีการศึกษา (ส.ค.-ก.ค.)--------------------------------   

๑ กลุ่มงานประกันฯวางแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 

----- 
 

-----                

2 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา   -----               
3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  
   -----           -----   

4 จัดท าประกาศผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และ  
ค่าเป้าหมายระดับหลักสูตร ระดับกลุ่ม 
และระดับสถาบัน และประชาสัมพันธ์ 

   
 

----- -----          ----- -----  

 5 กลุ่มงานประกันฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

   
 
 

 
 
----- 

  
 
----- 

  
 
----- 

        
 
----- 

 



 

 

๕๐ 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
ต.ค-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

---ปงีบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)---- -------------------------------ปีงบประมาณถดัไป (ต.ค.-ก.ย.)----------------------------- 
6 กลุ่มงานประกันฯ เก็บข้อมูลผลการ

ด าเนินงานระยะ ๑๒ เดือนตามตัวบ่งชี้ 
     -----   -----   -----   -----   

7 ก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน  เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ดังนี้ 
   ๘.๑ ความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษาทุก ๖ เดือน พร้อม
รายการหลักฐาน 
   ๘.๒ ความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาในวงรอบปีการศึกษา 

      
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
----- 
 
 
 
----- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
----- 
 
 
 
----- 

 

8 กลุ่มงานประกัน ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ระดับกลุ่ม และระดับสถาบัน 

    
----- 

 
----- 

       
 

   
----- 

 
----- 

 
----- 

9 ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับ

   
----- 

 
----- 

 
----- 

          
----- 

 
----- 

 
----- 



 

 

๕๑ 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
ต.ค-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

---ปงีบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)---- -------------------------------ปีงบประมาณถดัไป (ต.ค.-ก.ย.)----------------------------- 
สถาบัน และรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบ 

10 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่ม               ----- -----  
๑1 รวบรวมผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน

และตัวบ่งชี้จากผู้รับผิดชอบและจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
และระดับสถาบันฉบับร่าง และรายงาน
การประเมินตนเองตามเกณฑ์ของสถาบัน
สมทบฉบับร่าง 

   
----- 

 
----- 

 
---- 

          
----- 

 
----- 

 
----- 

๑2 จัดประชุมวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
ฉบับร่าง และรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ของสถาบันสมทบฉบับร่าง 

    
----- 

 
---- 

          
----- 

 
----- 

 
 

๑3 แก้ไข SAR ตามข้อเสนอแนะและจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ และ
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของ
สถาบันสมทบ ประจ าปีการศึกษา 

    
----- 

 
----- 

           
----- 

 



 

 

๕๒ 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
ต.ค-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

---ปงีบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)---- -------------------------------ปีงบประมาณถดัไป (ต.ค.-ก.ย.)----------------------------- 
๑4 กลุ่มงานประกันฯ ร่วมกับกลุ่มงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
สถาบัน ประจ าปีการศึกษาบนระบบ 
CHE QA ONLINE SYSTEM 

    
----- 

 
----- 

           
----- 

 
----- 

๑5 กลุ่มงานประกันฯ ส่งรายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ 
ประจ าปีการศึกษาให้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน และต่อคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    
----- 

 
----- 

           
----- 

 
----- 

๑6 กลุ่มงานประกันฯ เตรียมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบัน และแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม
รับการประเมิน 

    
----- 

 
----- 

           
----- 

 
----- 

๑7 วิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา  จากคณะกรรมการ
ประเมิน 

    
----- 

 
----- 

           
----- 

 
----- 



 

 

๕๓ 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
ต.ค-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

---ปงีบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)---- -------------------------------ปีงบประมาณถดัไป (ต.ค.-ก.ย.)----------------------------- 
18 ผู้บริหารและกลุ่มผู้รับผิดชอบน าผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา
ถัดไป หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปี
ถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและ
เสนอใช้งบประมาณกลางปี 

        
 
 
----- 

 
 
 
----- 

      
 
 
 

 
 
 
----- 

 
 
 
----- 

๑9 กลุ่มงานประกันฯส่งรายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผ่านระบบ CHE QA ONLINE และ
หน่วยงานต้นสังกัด (ภายใน 120 วันนับ
จากสิ้นปีการศึกษา) 

       
 
----- 

          

๒0 ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงาน

                
----- 

 
----- 



 

 

๕๔ 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
ต.ค-
พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

---ปงีบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.)---- -------------------------------ปีงบประมาณถดัไป (ต.ค.-ก.ย.)----------------------------- 
ต่อกลุ่มงานประกันฯ เพื่อน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยตามแผนที่
ก าหนดในปีการศึกษาถัดไป 

๒1 สรุปถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัย 

                
----- 

 
----- 

๒2 สรุปประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัย 

                
----- 

 
----- 



 

55 
 

บทที่ ๔ 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ    
สัญชาติญาณของแตล่ะบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ์ พานิช ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอยา่งน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
คน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความ
เอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจดัการความรู้เปน็การด าเนนิการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู ้ไดแ้ก ่
(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ที่ครบถว้น ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่

ชัดแจ้ง  อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้
ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรม
ที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองคก์รของตนเพ่ือมุ่งความเปน็เลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ      ผลการ
ด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ่ก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้ชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้ชี่ยว
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ชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม  โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซ่ึงมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัด
กลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์    สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย    ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย           
บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็น
เอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว โดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ
น าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้จ้างวิจัยได้ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตี พิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียน
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
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Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบัน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้  เพ่ือ
วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จาก
แหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเทา่กับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียด และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
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พหวุทิยาการ หรอื สหวทิยาการ หลักสตูรพหวุทิยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหมข่ึ้น 
 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู ้องคค์วามรู้เป็นศาสตร์ใหมข่ึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหมข่ึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์
ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+
วิทยาศาสตร์-เคมี)       

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง

ที ่7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคก์ารหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 
สาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปดิ
สอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of 
Education) เดียวกันตามISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สภาวิชาชีพ) 
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หลักธรรมาภิบาล¹ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กลา่วคือ หาไดม้ีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาท ิความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคก์ารภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดังนี้ ² 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ มี
สว่นไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 

 

1 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด”ี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) 
2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
หรือประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
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ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกดา้น ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกึอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
สว่นไดส้่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเปน็ขอ้ตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ไดร้ับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไมไ่ดใ้นประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไมจ่ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าที่หลักทางดา้นการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญา
จ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที ่
ภาระงานให้ชัดเจนไมน่อ้ยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหมใ่นปีที่ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเปน็ 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไมถ่ึง 9 เดือน  คิดเปน็ 0.5 คน 

 น้อยกว่า 6 เดือน   ไมส่ามารถน ามานับได้ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ า
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 
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กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 
หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการ
น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอตอ่สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 
และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที ่๕ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสตูร  

ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  การ
ด าเนิน งานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด  ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ในการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือประโยชน์ในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

3. ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้น
กระบวนการจะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะ
เป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนด
แนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินไดใ้ช้ในการพิจารณา  
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบ เคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมิน
หลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตร
ทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ
ประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ  
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องคป์ระกอบใน 

การประกนั
คุณภาพ
หลักสตูร 

ตวับ่งชี ้ อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนนิงานในประเดน็ที่เกีย่วข้อง 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
ปริญญาตรี  เกณฑ์ 4 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา  

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2. คุณภาพอาจารย์  - รอ้ยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
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องคป์ระกอบใน 
การประกนั
คุณภาพ
หลักสตูร 

ตวับ่งชี ้ อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนนิงานในประเดน็ที่เกีย่วข้อง 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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องคป์ระกอบที่ 1  การก ากบัมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือ การพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผน การศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
ด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักใน
การพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมนิ ตร ี 

(ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล) 
หมายเหต ุ

1.  จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่ น้ อยกว่ า  5 คนและเป็ น
อาจารย์ประจ า เกิ นกว่ า  1 
หลั กสู ต ร ไ ม่ ไ ด้ แ ล ะประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 

บันทึกข้อความที่  ศธ 0506(2)/ว 
569  ล งวั นที่  18  เมย .  2549 
ก าหนดว่า 
   • อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ เป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่
แล้ว 
บันทึกข้อความที่  ศธ 0506(4)/ว 
254  ล งวั นที่  11  มี . ค .  2557 
ก าหนดว่า 
   • กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่ม
วิ ช า ข อ งห ลั ก สู ต ร  โ ด ยมี คุ ณ วุ ฒิ
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เกณฑ์การประเมนิ ตร ี 
(ตามเกณฑส์ภาการพยาบาล) 

หมายเหต ุ

ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิด
สอน  

2 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโททางการ
พ ย า บ า ล ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์การสอนทางการ
พยาบาลครบทุกสาขาหลัก
ทางการพยาบาล ได้แก่  
1. การพยาบลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ 
2. การพยาบาลเด็ก 
3. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
4. การพยาบาลอนามัยชุมชน 
5. การพยาบาลแม่และเด็ก/  
สูติศาสตร์ 

 

1 1 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 
8) 

 

12. การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด า เ นิ น ง า น เ พ่ื อ ก า ร
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

 

รวม  เกณฑ์ 4 ข้อ   
 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่
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เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้
ล่าสุด 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไมผ่่าน” หากไมผ่่านเกณฑข้์อใดข้อ
หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

หลักฐานเอกสารทีต่้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตวับง่ชี ้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ไดแ้จ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. 
และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๙ 
 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
  
 พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้ เรี ยนมีความรู้ ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มี
ความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลั กษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้น เป้าหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ
สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก
ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2   การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1     คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน 
มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์การประเมิน    
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5) 
สตูรค านวณ 
 
            คะแนนที่ได้  = 
 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
           จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 



 

๗๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
    ภายใน 1 ป ี
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ 
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้  การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่
หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
 

 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 
  2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =     
 
 
หมายเหตุ  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ 
     การศึกษา 
 
 
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                                            100 

X 5 

      จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                         จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

X 100 



 

๗๒ 
 

องคป์ระกอบที ่3  นกัศกึษา 
 
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน

คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชา
หลัก (core subjects)  (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม  (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (information, media, and technology skills)  

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ  
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking 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) และการรู้ ICT 
(ICT literacy)  

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and 
self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social & cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and social responsibility) 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการ
ดังกล่าว ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๓ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่3.1    การรบันักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือ
วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน 
และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน   
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน     

0 1 2 3 4 5 
  ไม่มีระบบ  
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มี

แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
  ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

  มีระบบ มี
กลไก 
  ไม่มีการ

น าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา/กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
  มแีนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 



 

๗๔ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2    การสง่เสริมและพฒันานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตรา
การลาออกกลางคันน้อย  ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มี
จิตส านึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี  
โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษา
ได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน   
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทัง้หมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

  ไม่มีระบบ  
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มี

แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
  ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

  มีระบบ มี
กลไก 
  ไม่มีการ

น าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา/กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
  มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๖ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่3.3    ผลที่เกดิกบันักศกึษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความพีงพอใจต่อ
หลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน     
ในประเด็น ต่อไปนี้ 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน      
 

0 1 2 3 4 5 
  ไม่มี

การ
รายงาน
ผลการ
ด าเนิน 
งาน  

  มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ในบาง
เรื่อง 

  มีการายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 
 

  มีการายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
  มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 
 
 

  มีการายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
  มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
 
 

  มีการายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 
  มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
  มีผลการด าเนินงาน

ที่โดดเด่น เทียบเคยีง
กับหลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
หมายเหตุ   ในประเด็นความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด าเนินงานความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้วย 
 
 
 
 



 

๗๗ 
 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
   
 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพ
บริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กร
และการปฎิบัติงานตามวิชาชีพ  ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพ
อาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้น
ด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลัก
สูร และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  ให้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๘ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.1    การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธบิายตวับ่งชี ้ 
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนด
นโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทัง้หมด ที่ท าให้หลกัสตูรมอีาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๗๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

  ไม่มีระบบ  
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มี

แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
  ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

  มีระบบ มี
กลไก 
  ไม่มีการ

น าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา/กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
  มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ    
     1. ระบบการรับ ในประเด็นระบบกรรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานครอบคลุม ระบบกรรับอาจารย์ใหม ่
     2. ในการประมินกระบวนการ ข้อค าถามการประเมินควรท าให้เห็นถึงกระบวนการของการสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างไร 
แผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างไร และในกรณีที่ให้อาจารย์ทั้งหมดท า การ
ประเมิน ข้อค าถามท่ีใช้ประเมินควรแตกต่างกันตามความเกี่ยวข้อง 
     
 
 
 
 
 
 



 

๘๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   
ค าอธิบายตัวบ่งชี้       
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ 
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
  - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมี
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
เกณฑ์การประเมนิ    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง   
0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สตูรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 

100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 



 

๘๑ 
 

หมายเหต ุ 
คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยู๋ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน    

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สตูรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
X 

100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้    =  
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร X 100 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

 



 

๘๒ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดบัคณุภาพงานวจิยั 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ        

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน   
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล ทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 



 

๘๓ 
 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร*่ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๔ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน     
ในประเด็น ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

  

เกณฑ์การประเมิน    
 

0 1 2 3 4 5 
  ไม่มี

การ
รายงาน
ผลการ
ด าเนิน 
งาน  

  มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ในบาง
เรื่อง 

  มีการายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 
 

  มีการายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
  มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 
 
 

  มีการายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
  มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
 
 

  มีการายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 
  มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
  มีผลการด าเนินงาน

ที่โดดเด่น เทียบเคยีง
กับหลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
หมายเหตุ 
     1. การคงอยู่ของอาจารย์ ให้อิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน ถึงการคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษานั้นๆ ซึ่งนับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของปี 



 

๘๕ 
 

     2. ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน ถึงความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ 3 ประเด็นย่อยในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัมนาอาจารย์ ได้แก่ 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๖ 
 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับ
การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน  ระบบประกันคุณภาพใน
การด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  ตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย  ก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงต้องเป็นบุคคลที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์  และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๗ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1    สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
  แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบ
หลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น
นักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน     อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร    
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ในการประเมนิเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ 
 เกณฑ์การประเมิน      

0 1 2 3 4 5 
  ไม่มีระบบ  
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มี

แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
  ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

  มีระบบ มี
กลไก 
  ไม่มีการ

น าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา/กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
  มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 



 

๘๘ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่5.2    การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

  หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอน
ในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุน
การเรียนรู้   

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน  อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ

การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการ  ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ในการประเมนิเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๙ 
 

 เกณฑ์การประเมิน     
0 1 2 3 4 5 

  ไม่มีระบบ  
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มี

แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
  ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

  มีระบบ มี
กลไก 
  ไม่มีการ

น าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา/กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
  มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๐ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3    การประเมนิผูเ้รยีน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
  การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง
เป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้  
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการ
หลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควร
ส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการ
ให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)  และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้  ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน  อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล

การด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วย
ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๑ 
 

เกณฑ์การประเมิน     
0 1 2 3 4 5 

  ไม่มีระบบ  
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มี

แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
  ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

  มีระบบ มี
กลไก 
  ไม่มีการ

น าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา/กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
  มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๒ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่5.4    ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอดุมศึกษา 
   แห่งชาต ิ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
   ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
  คะแนน ผลการด าเนนิงาน 
     0 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
   3.50 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
   4.00 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
   4.50 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
   4.75 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
   5.00 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๓ 
 

องคป์ระกอบที่ 6  สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู้ 
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๔ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่ 6.1    สิง่สนับสนนุการเรยีนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่ง
สนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงาน  อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุน  การเรียนรู้ 
ในการประเมนิเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๙๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
0 1 2 3 4 5 

  ไม่มีระบบ  
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มี

แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
  ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 
 

  มีระบบ มี
กลไก 
  ไม่มีการ

น าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

  มีระบบ มีกลไก 
  มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
  มีการประเมิน

กระบวนการ 
  มีการปรับปรุง/

พัฒนา/กระบวนการ
จากผลการประเมิน 
  มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
  มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๖ 
 

บทที ่๖ 
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบัน 

 
ระดบัสถาบนั  ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับ
สถาบัน  จ านวนรวม 11 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

องคป์ระกอบในการ 
ประกนัคุณภาพ 

สถาบนั 

ตวับ่งชี ้ เกณฑ์พจิารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
     

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับสถาบัน 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับสถาบัน 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 
 



 

๙๗ 
 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑติ 
 

พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัย
น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1     ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2     อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4     การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5     กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๘ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1   ผลการบรหิารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 
ชนดิของตวับง่ชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธบิายตวับ่งชี ้

ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 

สตูรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ   หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้
นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
    จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 



 

๙๙ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่1.2  อาจารยป์ระจ าสถาบนัที่มคีุณวฒุปิรญิญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน  
   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑเ์ฉพาะสถาบนักลุม่ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก            X 100 
           จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด     

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก            X 100 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 
  

หมายเหต ุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 

๑๐๐ 
 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ ยวกับการนับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธบิายตวับ่งชี ้  

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้
ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า  

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือ

ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมนิ  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 

 

 

 



 

๑๐๒ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 
ค าอธบิายตวับ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
เกณฑม์าตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมนิ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

 

 



 

๑๐๓ 
 

องคป์ระกอบที่ 2 การวจิยั 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่ างกันขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจ 
นี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจ
ด้านนี้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุน
ทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณา
การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ 
มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1     ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 ตัวบ่งชี้ที่  2.3     ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๔ 
 

ตวับ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้  ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
    - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
      - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมนิ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 



 

๑๐๕ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่2.2  เงนิสนบัสนนุงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ 
ชนดิชองตวับ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
  ปัจจัยส าคัญที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
  นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง   
0 – 5  
 
เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุม่ ค2  
   กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
       
สูตรการค านวณ    
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 
สรปุคะแนนทีไ่ดใ้นระดบัสถาบัน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบนั 

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
             จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5        

x 5 



 

๑๐๖ 
 

หมายเหต ุ 
 1. การนับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานจริง 
 2. การนับเงินสนับสนุนงานวิจัยให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา
นั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน หรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินจากหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย 
 4. เงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุ น
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
  เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุม่ ค2 

กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
สตูรค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตาม
สูตร 
            

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด   

 
 
 
 



 

๑๐๘ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ 
= 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

  

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดบัคณุภาพงานวจิยั 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ        

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล  
TCI กลุ่มท่ี 2  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน   
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 



 

๑๐๙ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดบัคณุภาพงานวจิยั 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรคท์ี่เผยแพร*่ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ     

๑. การนับจ านวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน  
๒. การนับจ านวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

  
 
 
 
 



 

๑๑๐ 
 

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ 
ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม   การให้บริการทางวิชาการ 
นอกจากเปน็การท าประโยชน์ให้สังคมแลว้ สถาบันยังไดร้ับประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณข์องอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ
ด้วย 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนดิของตวับง่ชี้  กระบวนการ 
ค าอธบิายตวับ่งชี ้ 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควร
ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบัน
จัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน หรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และ
น ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 
เกณฑม์าตรฐาน    

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมี
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิชาหรือหลักสูตร 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 1 

3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 
6. ทุกกลุ่มวิชาหรือหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่

สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของ
สถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกกลุ่มวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
 
 



 

๑๑๒ 
 

องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
 

การท านุบ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมถือ เป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละ
สถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ ์สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 
เกณฑ์การประเมนิ   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 -7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๔ 
 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจดัการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
ตัวบ่งชี้   จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

 ตัวบ่งชี้ที่  5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2    ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3    ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๕ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1  การบรหิารของสถาบนัเพื่อการก ากบัตดิตามผลลัพธต์ามพันธกจิ  
   กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
อธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก   ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑม์าตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

2. การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
  5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานตามโครงสร้างของวิทยาลัย มีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

7. การก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 



 

๑๑๖ 
 

หมายเหตุ 
๑. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ  
๒. ในการประเมินตามตัวบ่งชี้นี้  ให้ใช้ปีงบประมาณ โดยคิดจากปีการศึกษาบวกหนึ่ง เช่น              

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ใช้ผลการด าเนินงานตามปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บวกหนึ่ง คือ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘      
เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ 
 3.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง งบหมวดเงินเดือน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ให้คิดตาม
ปีงบประมาณ 

สูตรการค านวณ 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 

 
๓.๒ สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่สถาบันครอบครองในฐานะนิติบุคคลตาม
กฎหมาย โดยจัดเป็นประเภทย่อย ๓ ประเภท คือ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
สินทรัพย์ถาวรจะแสดงถึงการจัดสรรเงินของสถาบันที่จะน าไปใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์และการก่อสร้าง
อาคาร 

สูตรการค านวณ 
 

สินทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 

 
 ๓.๓ ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ 

รายได้ทั้งหมดของสถาบันภายหลังที่หักจากงบด าเนินการทั้งหมดออกแล้ว  โดย
แสดงในรูปของร้อยละของงบด าเนินการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน
การเงินของสถาบันอุดมศึกษา และใช้บ่งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงิน
ของสถาบันในระยะยาว ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ 

งบด าเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    
ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
งบด าเนินการคิดจากทั้งสองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ
แผ่นดิน) ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ 

 



 

๑๑๗ 
 

สูตรการค านวณ 
 

เงินเหลือจ่ายสุทธิในปีงบประมาณนั้น 
งบด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 

X 100 

 ๓.๔ งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์
ประจ า เงินทีส่ถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เงินที่ใช้เพื่อ 

3.4.๑ การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 
3.4.๒ การส่งบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
3.4.๓ การฝึกอบรมทีส่ถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

คณาจารย์ 
สูตรการค านวณ 
 

เงินจัดสรรส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น 
จ านวนอาจารย์ประจ าในปีการศึกษานั้น 

 
  ๓.๕ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
   ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้เพ่ือการพัฒนาระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศที่ใช้เพ่ือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ งบด าเนินการและงบลงทุนที่ใช้ในการ
จัดซื้อระบบ อุปกรณ์ โปรแกรม และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร ค่าเสื่อม
ราคา  และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

สูตรการค านวณ 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๘ 
 

ตวับ่งชีท้ี ่5.3  ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสตูรและสถาบนั 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
อธิบายตัวบ่งชี้    
   สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
สถาบัน โดยมีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑม์าตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
สถาบันให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและสถาบัน 

2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ  1 
และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันเพ่ือพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและสถาบันให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและสถาบัน 

4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและของสถาบันที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาปรับปรุง
หลักสูตรและการด าเนินงานของสถาบันให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 
 



 

๑๑๙ 
 

บทที ่ ๗ 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

ตนเองให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น 
จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ 
โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับ
หลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ส าหรับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ซึ่งสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้ก าหนดให้
มีการประเมินคุณภาพภายใน 2 ระดับ คือ ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 



 

๑๒๐ 
 

1. ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

   องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
   องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
   องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
   องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑข์ึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หาก
หลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการ
ประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพตอ่ไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

ผลการประเมิน 

 
ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ 
ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและ 

      มีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 

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

 
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 

สถาบันต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนา
ของหลักสูตรตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ ผลลัพธ์ และราย
องค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 
2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป 
แสดงดังตารางที่ ๗.๑ ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 คะแนนรวมเฉลี่ย    =    คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบง่ชี้ 
                                                 13 
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ตารางที่ ๗.๑ การวเิคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 
องค์ 

ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนน
เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 2.1, 2.2   
3 3 3.1, 

3.2, 
3.3 

- -   

4 3 4.1, 
4.2, 
4.3 

- -   

5 4 5.1 5.2, 
5.3, 
5.4 

-   

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
หมายเหตุ  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 
ตวัอยา่งรายงานผลการวเิคราะหจ์ดุเดน่และจดุทีค่วรพฒันา องคป์ระกอบที่ 2 - องคป์ระกอบที่ 6 
 
จดุเดน่ 
1. 
2. 
จดุทีค่วรพฒันา 
1.  
2.  
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2. ระดบัสถาบนั 
การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน  4     

พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ 
นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตามตารางที่ ๗.๒ ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๗.๒ วิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
องค ์

ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมิน 
ตวับ่งชี ้ I P O คะแนน

เฉลีย่ 
0.00-1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรบัปรงุ
เรง่ดว่น 
1.51–2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรบัปรงุ 
2.51–3.50 การด าเนนิงานระดบัพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนนิงานระดบัดี 
4.51–5.00 การด าเนนิงานระดบัดมีาก 

1 4 1.2 1.4, 1.5 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1, 5.3 -   

รวม 11 2 7 2   
ผลการประเมิน      
หมายเหตุ   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
   

สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบด้วยตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
ตวัอยา่งรายงานผลการวเิคราะหจ์ดุเดน่และจดุทีค่วรพฒันา องคป์ระกอบที่ 1 - องคป์ระกอบที่ 5 

จดุเดน่ 
1. 
2. 
จดุทีค่วรพฒันา 
1.  
2.  
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ภาคผนวก 1 
แนวทางการประเมนิตวับ่งชีร้ะดับหลกัสตุร 

 
ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 

3.1 การรับ
นักศึกษา 

การรับ
นักศึกษา 

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่
มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ)์ 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของ
นักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับ
ระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร 
(เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา 
และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม 
เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัคร
เข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพใน
การเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรมี
คุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็น
ต่อการเรียนในหลักสูตรใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษา
ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนา
จนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนใน
หลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนา
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ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
ศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้
ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจาก
อัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 
 

3.2 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
นักศึกษา 

การ
ควบคุมดูแล
การให้
ค าปรึกษา
วิชาการและ
แนะแนวแก่
นักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการ
ควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา  (ผล
ประเมินจากนักศึกษา) 

3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ 
ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูล
นักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา (ผล
การเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการ
เรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผล
การเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) 

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษา 

กิจกรรมการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
นักศึกษา
และการ
เสริมสร้าง
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 

8 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่
นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

9 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของ
นักศึกษา 

10 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร 

11 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการ
เสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
21 ฯลฯ 

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, scientific 
literacy, media literacy, health literacy, life skill, 
career skills 

13 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยการสนับสนุนของสถาบัน 

14 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทาง
การศึกษาจ ากัด 

15 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้อง
มีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ 
ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

16 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและ
ต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.3 ผลที่
เกิดกับ
นักศึกษา 

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของ

นักศึกษา 
4.1 การ
บริหารและ
พัฒนา
อาจารย์ 

ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่ 

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการ 4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนา



 

๑๒๗ 
 

ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
บริหาร
อาจารย์ 

อาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง ด้าน
อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมี
แผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของ
ทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตรา
การลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควร
ประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์
ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการ
เพ่ือทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์
ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับ
ภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง 
ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ ์ 

11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการ
ส่งเสริมและ

15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 



 

๑๒๘ 
 

ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
พัฒนา
อาจารย์ 

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต 

17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งใน
และระหว่างหลักสูตร 

19 การส่งเสริมการท าวิจัยเ พ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 
(ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น      มี
การถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.3 ผลที่
เกิดกับ
อาจารย์ 

ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานหลักสูตร 
5.1 สาระ
ของรายวิชา
ในหลักสูตร 

สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่
ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วย
กิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน 
มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น  มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามี
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ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
ความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามี
พ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพ่ือให้
นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย 
และป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือ
นอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกลมีการ
ควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิม่เติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติใน

เนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่
สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการ
ด ารงชีวิต 

 13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับ
โอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชาของ
หลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

5.2 การวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน 

การวาง
ระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และ
ความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชา
ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความ
ช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง
หรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการ์ (ใน
แต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิม
ไม่เกิน 3 วิชา) 
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ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ 

มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหากิจกรรมการเรียน 
การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอน
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษาและมี
การก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบ
ทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพ
มาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย้ผู้สอน/
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการ
ฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

กระบวนการ
เรียนการ
สอน 

7 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

8 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

9 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 
การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

10 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่
นักศึกษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

11 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่าง
เรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ /การท างาน/การ
ประกอบอาชีพ 

12 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการ
ท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การพูด ฟัง อ่าน 
เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลาย
ช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย เทคโนโลยีสื่อสาร 
(เครือข่ายทางสังคม online learning) 
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ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
13 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ 

(กลไกการช่วยเหลือด้านการหา     งานท า/การเผยแพร่
ผลงาน) 

14 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 

15 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
16 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ เช่น online learning 
17 การส่งเสริมการท าวิจัยเ พ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 

(ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน) 

18 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

19 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

20 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิม่เติม) 
21 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
22 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อ

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
23 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน

กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

24 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) 
เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 

 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน 
(senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ



 

๑๓๒ 
 

ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
นักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

5.3 การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

 1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้น

ของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 

(เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย 
อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมิน
นักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

5 การวิเคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ข้อสอบ 
ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้น
สูงได ้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่ม
เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษามี
ส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มา
ของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด 
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของ
รายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร

ตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 
6.1 สิ่ง
สนับสนุน

ความ
เหมาะสม

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 



 

๑๓๓ 
 

ตวับ่งชี ้ ประเด็น แนวทางในการประเมนิ 
การเรียนรู้ และเพียงพอ

ของสิ่ง
สนับสนุน
ทางกายภาพ
และ
ทรัพยากร
การเรียนรู้ 

2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้วารสารวิชาการ
เพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบ

ทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

ความพึง
พอใจของ
อาจารย์และ
นักศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

  

 


