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คำนำ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตระหนักถึงความสำคัญของ  “คุณภาพ”  ซึ่งเป็นเป้าหมายใน
การจัดการศึกษาพยาบาลตลอดจนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช อยู่ในกลุ่มสถาบัน ค ๒ สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชนี้ มีวัตถุประสงค์
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การศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถ
ส่งเสริมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อันจะเป็นกลไกสำคัญที่
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บทนำ 
ข้อมูลทั่วไป 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่เลขที่ 90/6 
ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีพ้ืนที่ 30 ไร่ เปิดดำเนินการ  วันที่ 16 พฤษภาคม  2492 
เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาครับผู้ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของโรงพยาบาลพุทธชินราช 

พ.ศ. 2517 เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” มีการปรับวุฒินักเรียนที่เข้าศึกษาเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น 
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช” สังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม
ใหม่ให้แก่สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” และในปีเดียวกันนี้กระทรวง
สาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการผลิตบัณฑิตพยาบาล โดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 และ 2 สำหรับหมวดวิชาชีพ
การพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  

พ.ศ. 2540 ขยายความร่วมมือในการผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตกับวิทยาลัยพยาบาลใน
เขตภาคเหนือตอนล่างอีก 3 แห่งคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์  วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครสวรรค์  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ในหมวดวิชาชีพการพยาบาล ในชั้นปีที่ 3 และ 4 เช่นเดียวกัน 

พ.ศ. 2541 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยในสังกัด  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช จึงได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่ผนวกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาการพยาบาล และตัวบ่งชี้ของสถาบันพระบรมราช
ชนก  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  เป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง ที่
เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2540  โดยใช้ระบบ IPO 
(Input Process Output) และตัวบ่งชี้ (Performance Indications) ตาม 9 องค์ประกอบของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ และผลลัพธ์ ที่จะ
นำไปสู่ประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบ โดยวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของวิทยาลัย  วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ และ/หรือสถาบันพระบรมราชชนก 
และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2546 รอบที่ 2  
ปีการศึกษา 2548  เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2550 และรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่  28-29 
มิถุนายน 2555  ซึ่งวิทยาลัยได้นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช  ได้พัฒนาองค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมิน ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของสถาบันพระบรมราชชนกที่มี
การทบทวนและเทียบเคียงตัวบ่งชี้  (Benchmark) กับองค์ประกอบคุณภาพ  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) (สมศ.)  และสภาการพยาบาล โดยในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา วิทยาลัยใช้
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก  ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับเดือนเมษายน 2561) โดยมีการดำเนินงานใน
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม 
และพฤติกรรมคุณธรรม ดังนี้ 
ปรัชญา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากล 
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จาก การบริการวิชาการ การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาล และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
ปณิธาน  

ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ 
ประสานสามัคคี   มีใจใฝ่พัฒนา 

วิสยัทัศน์ 
 ผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำ
ของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล เพ่ือชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2569 
พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ง
รัฐ 

๒. วิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชน 

๔. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

ค่านิยมร่วม  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม 

พฤตกิรรมคุณธรรม 
ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีความรับผิดชอบ 
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นโยบายการบริหารงาน  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชกำหนดนโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 
1. การดำเนินงานของรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกภาคส่วน ให้มีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
1.1 กำหนดบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติ (ภายใ ต้

กฎระเบียบ ข้อบังคับ  ข้อกฎหมาย งานคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกที่กำหนดให้ปฏิบัติ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

1.2 จัดทำคู่มือระบบและกำหนดกลไกการดำเนินงานให้ชัดเจน 
1.3 วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน โครงการ และการบริหารความเสี่ยงของงานที่

รับผิดชอบ ภายใต้วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ กำหนด
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายภาพย่อยและภาพรวม โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณล่วงหน้า 

3. บริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเงิน การงบประมาณเพ่ือให้
บรรลุตามตัวชี้วัดของวิทยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก 

4. จัดทำแผนความต้องการการพัฒนาหน่วยงานและหรือบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ และประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากร เพ่ือจัดทำงบประมาณการพัฒนาบุคลากรล่วงหน้าให้
ครอบคลุมทั้งอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

5. บริหารจัดการงานภายใต้ผลการศึกษาวิจัย นวัตกรรมหรือหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน
นั้น ๆ (ศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระบบงานของงานวิจัย
และนวัตกรรม) 

6. กำหนดให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของกลุ่มงาน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี จน
เกิดเป็นBest Practice 

7. ให้มีการดำเนินงานแบบองค์รวมและบูรณาการกิจกรรม/งาน ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน 
งานและภาควิชา ดังนี้ 

 7.1 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
 7.2 บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกับการเรียนการสอน 
 7.3  บู รณ าการการเรียนการสอนกับการพัฒ นานักศึกษาและทำนุบำรุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 
 7.4 บูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการ

วิจัย โดยกำหนดชุมชนต้นแบบผ่านระบบครอบครัว เพ่ือตอบสนองนโยบายของสถาบันพระบรมราชชนกใน
การผลิตบัณฑิตให้เกิดสมรรถนะสูง 
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8. พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของ
ทุกกลุ่มงาน งานและภาควิชา และมีการรายงานข้อมูลประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี 

9. พัฒนาการประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ การดำเนินงานของกลุ่มงาน งาน ภาควิชา 
และภาพรวมของวิทยาลัยฯ เพ่ือสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันในทุกช่องทาง และนำเสนอต่อสถาบันพระบรม
ราชชนกเป็นประจำทุกเดือน 

10. จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเพ่ือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของวิทยาลัยฯ 

11. ร่วมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษาต่าง ๆ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรมจากทุก
ภาควิชาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

12. ให้บริการวิชาการทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนด และนำผลการให้บริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

13. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด นำเสนอต่อผู้อำนวยการ
ผ่านทางงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานอำนวยการ 

14. มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล ของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และรองผู้อำนวยการต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  

15. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้

16. อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(อ้างอิงจากคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒) 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์การพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 

2. สามารถปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุก
ระดับของการบริการสุขภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ศาสตร์การพยาบาล การผดุง
ครรภ์และศาสตร์ที่เก่ียวข้องภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีมุมมองเชิงบวก มีเหตุผลและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลแลสถานการณ์ทั่วไป 

4. มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และมีความเอ้ืออาทร 

5. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล และเห็นคุณค่าการพยาบาล 
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สามารถบริหารจัดการในการบริการสุขภาพ ตลอดจนทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ 
8. มีทักษะการดำรงชีวิต การประกอบวิชาชีพ และปรับตัวได้ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง 
9. มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
10. ใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
11. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
12. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็น

พลเมืองดีของชาติ ภูมิภาคและของโลก 
 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 ๑. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 5 งาน คือ 

- งานบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัย 
 - งานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และงานห้องสมุด 
 - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - งานยุทธศาสตร์ 
 2. ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน และภาควิชา คือ 
    - งานจัดการศึกษาและหลักสูตร 

- งานทะเบียนวัด  ประเมินผลและศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
 - งานกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
 - ภาควิชา จำนวน 6 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  ภาค
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์   ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และภาควิชาบริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ 
 3. ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ 
 - งานวิจัย ผลงานวิชาการ  นวัตกรรม  วารสาร  จริยธรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
 - งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
 - งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 

7 ๗ 
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โครงสร้างบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 
 

         
 

 

 

 

 

                        
(  .                    ) 
  -                             
 

งานบริหารทั่วไป 
(จ.ส.อ.สุชาติ  คอนแก้ว) 
    - งานบริหารทั่วไป 
    - งานการเงินและบัญช ี
    - งานพัสด ุ
    - งานอาคาร สถานที่ยานพาหนะ     
    และงานรักษาความปลอดภัย 

 

งานทรัพยากรบุคคล 

 ละท านุบ ารุงศิลปวั นธรรม 
(อ.อารีย์ กุลจู) 
  - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   

งาน ทคโนโลยี สารสน ทศ 
ประชาสัมพันธ์  ละงานห้องสมุ  

( .                  ) 
  -                         
                
  -                         
  - งานประชาสัมพันธ ์
  -             
 

               
( .  .                         ) 
  -                
                             
  -                              
      
 

 ู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ดร.วรรณภา  ประทุมโทน 

 

 

รอง ู้อ านวยการ  ายอ านวยการ 
อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย ์

รอง ู้อ านวยการ  ายวิชาการ 
ดร.ชลลดา   ติยะวิสุทธิ์ศร ี

สาขาวิชาการพยาบาล   ก ละวัยรุ่น 
(อ.สาวิตรี  ลิ้มกมลทิพย์) งานทะ บียนวั  ประ มิน ล  

 ละศูนย์การ รียนรู้ทางการพยาบาล 
( .                  ) 
  -            
  -                     
             
  -                         
                                 
 

สาขาวิชาการพยาบาล ู้ หญ ่
 ละ ู้สูงอาย ุ
(ดร.สุภาณี  คลังฤทธิ์) 

งานจั การศึกษา ละหลักสูตร 
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

งานกิจการนักศึกษา 
 ละสวัส ิการนักศึกษา 
( .                        ) 
  -                    
  -                            
  -                       
              
  -                  
                         
 

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
(ดร.กีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สาขาวิชาการพยาบาลจิต วช 
 ละสุขภาพจิต 
( .                    ) 

สาขาวิชาการพยาบาลมาร าทารก 
 ละการ  ุงครรภ ์
( .               ) 

สาขาวิชาบริหาร 
 ละพั นาวิชาชีพการพยาบาล 
(ดร.อัญชลี  แก้วสระศรี) 

 ู้ช่วย ู้อ านวยการวิทยาลัย 
ดร.ดวงพร  หุ่นตระกูล 

กรรมการบริหารวิทยาลัย 
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หลักสูตรที่ ปิ สอน นปัจจุบัน จำนวน 2 หลักสูตร  คือ  
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

อัตลักษณ์บัณฑิต ละ อกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
           วิทยาลัยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ดังนี ้
 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
  “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ประกอบด้วย 
 S คือ Service Mind หมายถึง การดูแลผู้อื่นด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 A คือ Analytical Thinking หมายถึง การคิดวิเคราะห์ การแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็นได้ 
บอกเหตุผลและสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ 
 P คือ Participation หรือ Patient Right หมายถึง การทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอ่ืน ไม่ว่าเป็นผู้นำหรือผู้
ตามก็สามารถทำงานร่วมกับทุก ๆ คนได ้
 
 อกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   
 วิทยาลัยกำหนดเอกลักษณ์คือ “สร้างคนจากชุมชน เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community 
Health System)” ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนกคือ “สร้างคนจากชุมชน เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ
ชุมชน (Community Health System)” หมายถึงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือให้ปฏิบัติงานอยู่
ในหน่วยบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือทำหน้าที่ในการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพ
ของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับระบบสุขภาพชุมชน 
หมายถึงการจัดบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่นชนบทและชุมชนเมืองทั้งในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิ ตติยภูม ิ
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระ ับอุ มศึกษา 

1. ปัจจัย ละกฎหมายที่ กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระ ับอุ มศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับ คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
และบัณฑิตภายในประเทศมีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศใน
ระยะยาว นอกจากนี้ มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำให้ การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา มีความสำคัญท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

1) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  (Desired 
Outcomes of Education, DOE Thailand) ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็งของชาติ การจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของผู้เรียน พ้ืนที่ชุมชน และ
สังคม รวมทั้งให้อิสระกับสถานศึกษาในการกำหนดอัตลักษณ์ และทิศทาง การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียม  ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดพึงส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

2) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน ในการ
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการ โดยมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ คือ
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน   

สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให้การจัดการศึกษา และการ
ดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน อ่ืน ๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 47 ให้มีระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก   

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชีวศึกษา ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ใน อำนาจ
หน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  



๑๑ 
 

มาตรา 49 ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทำ
หน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มิใช่การจัดการ
อุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  หรือกระทรวงอ่ืน 
เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการและแนวการจัดการศึกษาใน
แต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้   

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การ 
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ในมาตรา 62 ให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ อุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา   

การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนด  

มาตรา 63 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา 62 เสร็จสิ้นแล้ว  ให้
รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษานำผลการประเมินดังกล่าว ไป
พิจารณาเพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้แจ้งให้สำนักงาน ปลัดกระทรวง
ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวรรค หนึ่ง
ได้  เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือกำลังคน ให้สถาบัน อุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ ของสภา
สถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาดำเนินการต่อไป   

5) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ตามข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา แต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผน ที่กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษา เพ่ือให้
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                    

6) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกำกับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชนสถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 



๑๒ 
 

กลุ่ม ข สถาบันที่ น้นระ ับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค 
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดำรงชีพ 
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบัน ฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทำวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้นการผลิ ตบัณฑิตที่มีความรู้  
ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาท
ในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่ น้นการวิจัยขั้นสูง ละ ลิตบัณฑิตระ ับบัณฑิตศึกษาโ ย ฉพาะระ ับปริญญา อก 
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและเน้นการทำ
วิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

7) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ส าหรับการผลิตบัณฑิต 
ระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้รองรับการ บริหาร
จดัการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่าง ตามจุดเน้นของสาขาวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการ ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

8) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม (participation)  มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก   

สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานของวิชาชีพมาเป็นล าดับ โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2541 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2541 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด  มีกลไกที่ชัดเจนใน
การควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า จนถึงผลผลิต คือ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการผลิต บุคลากรสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนากลไกการประกันคุณภาพในวิทยาลัย โดยน าองค์ประกอบการควบคุมคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินการ และส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาการ ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยก าหนดองค์ประกอบของการควบคุม คุณภาพไว้ 13 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทบวงมหาวิทยาลัยและเพ่ิมเติมองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับการ ปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ทั้งในระดับสถาบัน พระบรมราชชนกและวิทยาลัย โดยคู่มือดังกล่าว
เป็นเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรม ราชชนก ฉบับแรก และสถาบันพระบรมราชชนกได้มี



๑๓ 
 
การพัฒนาระบบกลไก รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
กฎหมาย และมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างต่อเนื่อง   

ในปี พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก  จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา และ
ทรงลงพระปรมาภิไธย ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 136 ตอนที่ 43 ก วันที่ 5 
เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งตามความ ในมาตรา 4 ให้สถาบันพระ
บรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัด การศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และในมาตรา 7 สถาบันมี วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากร
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน ท าการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและ วัฒนธรรม   

ส าหรับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ระบุไว้ใน มาตรา 40 ให้สถาบันจัดให้มี การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  ระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน    

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 สถาบันพระบรมราชชนกก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา  3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามระบบของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิจารณาเพ่ิมเติมความเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และ ได้รับอนุมัติ
จากสภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562   

สถาบันพระบรมราชชนก ก าหนดใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ส าหรับปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้รับความ 
เห็นชอบจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 และได้รับอนุมัติจาก 
สภาสถาบันพระบรมราชชนก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 
 นวทางการพั นา กณฑ์มาตรฐาน  ละตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  มี ังนี้  

สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องมีการ ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ อุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ มาตรฐานเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เป็นต้น  การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ด าเนินการ
ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และ กระบวนการ น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบ คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด และสะท้อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   

การพั นา กณฑ์มาตรฐาน ละตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  ไ ้
พิจารณาความสอ คล้องกับมาตรฐานการอุ มศึกษา พ.ศ.2561 โ ยยึ ตามองค์ประกอบ ละตัวบ่งชี้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับอุ มศึกษา พ.ศ.2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุ มศึกษา 
(สกอ.) 



๑๔ 
 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่ งชี้ เชิง
ปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้  

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่า ผลการด าเนินงานได้ก่ีข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน  ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน  โดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 ส าหรับการประเมินระดับหลักสูตร กรรมการจะประเมินโดยพิชญพิจารณ์ (peer 
review)  มีการพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนให้คะแนน   

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น คะแนนระหว่าง 1 
ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) ให้เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้ จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่
คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้   

ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ CHE QA Online ให้เขียนผลการ ดำเนินงาน 
ในประเด็นการพิจารณาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559 -2563) ระดับอุดมศึกษา 
ที่ได้กำหนดให้ในแต่ละตัวบ่งชี้ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันเพ่ิมเติม เพ่ือให้แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์
ของการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น โดยจะไม่นำมาประเมินและคำนวณเป็น คะแนนในผลการประเมิน   

สถาบันพระบรมราชชนก ได้ก าหนดองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสอดคล้ องตาม 
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 มาตรา 7 สถาบันม ีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ 
ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบ ารุงศิลปะและ วัฒนธรรม รวมถึงครอบคลุมพันธ
กิจหลัก 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจ
ด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้าน การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ (5) 
การบริหารจัดการ   

 
3. ความ ชื่อมโยงระหว่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 กับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 มาตรา 8 ระบุหน้าที่ของสถาบัน ดังต่อไปนี้  (1) 
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการและ
ทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อสังคม และเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) 
จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และน าความรู้นั้นไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (3) พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ (4) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน  (5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 
(6) ให้บริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (7) ส่งเสริมและทำนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ระบุไว้ตามความในมาตรา 40 ให้สถาบันจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน   

ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมให้วิทยาลัย คณะ และสถาบัน มีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาของ สถาบัน
พระบรมราชชนก ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ มาตรฐาน



๑๕ 
 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง พระราชบัญญัติสถาบันพระ
บรมราชชนก พ.ศ.2562 กับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภาพที่ 1 
  นภาพที่  1 ความ ชื่ อม โยงระห ว่างพ ระราชบัญ ญั ติ สถ าบั นพระบรมราชชนก พ .ศ . 2562                     
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

ความ ชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภาย น ละการประ มินคุณภาพภายนอก  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน คุณภาพ
ภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือ ผลลัพธ์ (output/outcome) 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน กับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ ตาม
แผนภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
แผนภาพที่ 2  ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กระบวนการ ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับอุ มศึกษา  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)  การด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทาง การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้ มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษา แบบเดิม 
หรือตัง้แต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคมปีถัดไป)  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือน มิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้ง งบประมาณปีถัด
ปี หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
วิธีการประกันคุณภาพภาย น ก าหน ไว้ ังนี้  

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

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
 3. เตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรผ่าน

ระบบ CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงาน การประเมินตนเอง

ระดับคณะ  
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ ประเมิน

หลักสตูรที่ได้ประเมินไปแล้ว  



๑๗ 
 

6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงาน การประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน  

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปีการศึกษาถัดไป  

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online  ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุด 
อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร สาขาวิชาเดียวกันทั้งใน
ระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

ทั้งนี้  ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้  

- ผู้ประเมินคุณภาพภายใน จ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ที่ขอรับการ
ประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น 
ต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้  ประธานกรรมการต้องเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน     

- คณะกรรมการทุกคน ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  
ตามความสอ คล้องกับมาตรฐานการอุ มศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานการอ ุมศึกษา   
พ.ศ. 2561  

ตัวบ่งชี้  
ระ ับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้  
ระ ับคณะ 

ตัวบ่งชี้  
ระ ับสถาบัน 

มาตรฐานที่  1  ้าน ลลัพธ์ 
 ู้ รียน      
(1 .1) เป็นบุคคลที่มี ความรู้
ความสามารถและความรอบรู้
ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพความมั่นคงและคุณภาพ
ชี วิ ต ขอ งตน เอ งค รอบ ค รั ว 
ชุมชน และสังคม มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่ งมั่น 
มานะบากบั่น และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณ วิชาชีพ     
(1 .2) เป็นผู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่  
21  มีความสามารถในการ   
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ 
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  
มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เป็ น
ผู้ประกอบการ รู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก สามารถสร้างโอกาสและ
เพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศ     
 (1.3) เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง  
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า
และ รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือ
รวมพลังเพื่ อสร้างสรรค์การ
พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ร้อยละการได้
งานท าของ ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การส่งเสรมิ
และพัฒนา นักศึกษา 

  

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  การบริการ
นักศึกษา ระดับปริญญาตร ี
  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษา ระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  การบริการ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรม
นักศึกษา ระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งช้ีที ่3.3  ผลทีเ่กิดกับ
นักศึกษา 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลการ
ด าเนินงาน หลักสูตรตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 
 

  

มาตรฐานที่  2  ้านการวิจัย 
 ละนวัตกรรม  
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัย
ที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้
องค์ ค วามรู้ ใหม่ ส ร้ างสรรค์
นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่  เช่ือมโยงกับสภาพ

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและ
กลไกการ บริหารและพัฒนา 
งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค ์

ตัวบ่งช้ีที ่2.1  ระบบและกลไก
การ บริหารและพัฒนา งานวิจัย
หรืองาน สร้างสรรค ์

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์  

 ตวับ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานทาง
วิชาการ ของอาจารย์ประจำ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานทาง
วิชาการ ของอาจารย์ประจำ



๑๙ 
 
มาตรฐานการอ ุมศึกษา   

พ.ศ. 2561  
ตัวบ่งชี้  

ระ ับหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้  

ระ ับคณะ 
ตัวบ่งชี้  

ระ ับสถาบัน 

เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือ สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ 
และอัตลั กษณ์ ของประเภท 
สถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่ างสถาบั นอุ ด มศึ กษ า 
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ ผลงานวิจัย
และ  น วัต กรรมตอบ สน อง
ยุทธศาสตร์ชาติความต้องการ
จ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ
แ ล ะ เอ ก ช น  แ ล ะ ป ระ เท ศ 
ผ ล ลั พ ธ์ ข อ งก า ร วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการ
พัฒนาผู้เรียนการสร้างคุณภาพ
ชี วิ ต  ห รื อก ารส ร้ า ง โอก า ส
มูลค่าเพิ่มและขีด ความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ  

และนักวิจัย  และนักวิจัย  

ม าต ร ฐ าน ที่  3   ้ าน ก า ร 
บริการวิชาการ  
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการ 
วิชาการเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบทและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคมตามระดับความเช่ียวชาญ 
และอัตลักษณ์ ของประเภท 
สถาบันโดยมีการบริหารจัดการ
ที่ประสานความร่วมมือระหว่าง 
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
ภ า ค เ อ ก ช น  ทั้ ง ใ น แ ล ะ 
ต่างประเทศและมีความโปร่งใส 
ชั ด เจ น แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ได้  
ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการ
น าไปสู่  การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่ งยืนของ
ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ  
 
 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการ
วิชาการแก่ สังคม  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการ
วิชาการแก่ สังคม  

ตัวบ่งช้ี 5.2  การวางระบบ
ผู้สอนและ กระบวนการ
จัดการเรียน การสอน : 
การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ 
กับการเรยีนการสอนในระดับ 
ปริญญาตร ี

  



๒๐ 
 
มาตรฐานการอ ุมศึกษา   

พ.ศ. 2561  
ตัวบ่งชี้  

ระ ับหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้  

ระ ับคณะ 
ตัวบ่งชี้  

ระ ับสถาบัน 

มาตรฐานที่ 4                
 ้านศิลปวั นธรรม ละความ   
 ป็นไทย  
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้การวิจัยหรือการบริการ
วิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน
การสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
ศิลปวัฒนธรรมการปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ของไทย และต่างประเทศอย่าง 
เหมาะสมตามศักยภาพ และอัต
ลักษณ์ ของประเภทสถาบัน 
ผลลัพธ์ของการจัดการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ 
ประเทศชาติ 

ตัวบ่งช้ี 5.2  การวางระบบ
ผู้สอนและ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน : การบรู
ณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการ 
เรียนการสอนในระดับปรญิญา
ตร ี

ตวับ่งช้ีที่ 4.1  การทำนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ตวับ่งช้ีที่ 4.1  การทำนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 5  ้านการบริหาร
จั การ    
(5.1) สถาบั น อุ ด มศึ กษ ามี  
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียนแบบ
บูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะ
อั น พึ งป ระส งค์ ต อบ สน อ ง
ยุทธศาสตร์ชาติ  และความ
ต้องการที่  หลากหลายของ
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และ สิ่งแวดล้อมโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 
สถาน ประกอบการทั้งภาครัฐ
และ ภาคเอกชน  

ตัวบง่ช้ีที่ 1.1  การบริหาร
จัดการ หลักสตูร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบรหิาร
จัดการ หลักสตูรโดยรวม  

ตัวบ่งช้ีที ่1.1  ผลการบรหิาร
จัดการ หลักสตูรโดยรวม  

ตวับ่งช้ีที่ 3.1  การรับ
นักศึกษา   

  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

  

ตวับง่ช้ีที่ 5.2  การวางระบบ
ผู้สอนและ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการ
บริหารงานตามพันธกิจและ
วิสัยทศัน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการ
เรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาลค านึงถงึความหลากหลาย 
แ ล ะ ค ว า ม เป็ น อิ ส ร ะ ท า ง 
วิชาการ มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  การบริหาร
และพัฒนา อาจารย ์

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารยป์ระจำ
คณะทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารยป์ระจำ
คณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  คุณภาพ
อาจารย ์

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารยป์ระจำ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารยป์ระจำ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับ
อาจารย ์

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จ านวน
นักศึกษาเต็ม เวลาเทียบเท่า
ต่อ จ านวนอาจารย์ ประจ า 

 

 ตัวบ่งช้ีที ่5.1  การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากบัติดตาม

ตวับ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของ
สถาบัน เพื่อการก ากับตดิตาม
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มาตรฐานการอ ุมศึกษา   

พ.ศ. 2561  
ตัวบ่งชี้  

ระ ับหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้  

ระ ับคณะ 
ตัวบ่งชี้  

ระ ับสถาบัน 

โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 

ผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุม่ 
สถาบันและ เอกลักษณ์ของ
คณะ 

ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของ สถาบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การวางระบบ
ผู้สอนและ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน   
- การก าหนดผูส้อน 

  

  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ผลการ
บริหารงานของคณะ 
 

 ตังบ่งช้ีที่ 5.2  ระบบก ากับ
การ ประกันคณุภาพ หลักสตูร 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ระบบก ากับการ 
ประกันคณุภาพ หลักสูตรและ
คณะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  การประเมิน
ผู้เรยีน 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
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บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน จึงมีการกำหนดนิยามศัพท์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนี้    
 
การจั การความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดย
ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ ังอยู่ นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรคห์รอืสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 

2. ความรู้ที่ชั  จ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี ต่างๆ 
เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.วิจารณ์ 
พานิช ได้ให้ความหมาย ของคำว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไป
พร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็น
องค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในท่ีทำงาน 
 

การจั การความรู้ ป็นการ ำ นินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ไ ้ ก่ 
(1) การกำหนดความรู้หลักท่ีจำเป็นหรือสำคัญตอ่งานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกตใ์ช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกตใ์ช้ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ ที่ครบถ้วน 

ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ งอยู่ใน

รูปของตัวหนังสือ หรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย 
(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำรว่มกันไมใ่ช้กิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว 
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การตีพิมพ์ นลักษณะ  ลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็น
ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา 
การ ทียบ คียง ลการ ำ นินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และ
วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความ
เป็นเลิศทางธุรกิจ 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดำเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
การ  ย พร่งานสร้างสรรค์ นระ ับความร่วมมือระหว่างประ ทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 
การ  ย พร่งานสร้างสรรค์ นระ ับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศท่ีไมไ่ด้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
การ  ย พร่งานสร้างสรรค์ นระ ับภูมิภาคอา ซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไมจ่ำเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
อา ซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)มี 
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
การ  ย พร่ ลงานวิจัย นที่ประชุมวิชาการระ ับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อย
ละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกนัแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
การ  ย พร่ ลงานวิจัย นที่ประชุมวิชาการระ ับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่นำเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบ หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีและ
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คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางค์ศิลป์ 
นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่าง ๆ 
 นวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์
ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการดำเนินการของสถาบัน
ตามลำดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด  (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ 
ในทางสถิติ อาจจำเป็นต้องแสดงจำนวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นำเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้
ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
 นวปฏิบัติที่ ี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้
ประสบการณ์ ้านการทำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยเป็นผลสำเร็จมาแล้ว โดยมีหลักฐานเป็นผลงาน
ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง  (Peer Review) หรือ
เป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนำเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนำเสนอผู้ว่าจ้างในการทำวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุน
วิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้การ
รายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
 ลงานที่ไ ้รับการตีพิมพ์ นวารสารวิชาการระ ับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ บทความ วิ ชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล การจัดอันดับวารสาร SJR (SC Imago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ห รื อ ฐ า น ข้ อ มู ล  Scopus ห รื อ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  นกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์โดย
สถาบันนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี 
  นกลยุทธ์ทางการ งิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และ



๒๕ 
 
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ ากับเวลาที่
สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
  นปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการรายละเอียด
และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary)  หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชาหลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้และ
พัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า
มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็น
ศาสตร์ใหมข่ึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหมข่ึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์)ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไมใ่ช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ที่มา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2549) 
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่ง
สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่
สถาบันอุดมศึกษา 
ระบบ ละกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดย
วิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ ที่เปิดสอน มิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน ตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554  เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 



๒๖ 
 
 
หน่วยงานหรือองค์การระ ับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ องค์การกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 
10 องค์ประกอบ ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มี
ภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 



๒๗ 
 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดย
ฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์  ซึ่งจะมีตำแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์                  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทำการ)  (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)   

สำหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง ที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน ให้ชัดเจนไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง การบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่
ประเมิน ดังนี้    9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน  

6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน  
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนำมานับได้   

อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  ๕ คน และทุกคนเป็น
อาจารย์ประจำเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก ๑ หลักสูตร 
โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มาก
ที่สุดเพียง ๒ หลักสูตรเท่านั้น  หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ขอให้นำเสนอโดยดำเนิน
เช่นเดียวกับการนำเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนำเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ภายใน ๓๐ วัน 

ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณาว่า 
 - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED 2013 
(UNESCO) 
 - กรณีมีตำแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานวิจัยด้วย 
 
 



๒๘ 
 
นิยามตาม กณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา 
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 
อาจารย์ ู้รับ ิ ชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร เกิ น ก ว่ า  ๑  ห ลั ก สู ต ร ใน เว ล า เดี ย ว กั น ไม่ ได้  ย ก เว้ น  พ หุ วิ ท ย าก ารห รื อ  
สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ซ้ำได้เกิน ๒ คน 
 
อาจารย์พิ ศษ หมายถงึ ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ 
 
ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้คำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร จะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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บทที่ 3 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับหลักสูตร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับหลักสูตร  

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มี คุณลักษณะ
พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดำเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่า สำคัญที่สุด ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐานบัณฑิตนักศึกษาอาจารย์หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ  ต าแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณา (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู ้ประเมิน
เพื่อให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
ส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

 

หมาย หตุ :  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ CHE QA Online ให้เขียนผลการ ดำเนินงาน 
ในประเด็นการพิจารณาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ระดับอุดมศึกษา 
ที่ได้กำหนดให้ในแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร เพ่ิมเติม เพ่ือให้แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ ของการดำเนินการเพ่ิม
มากขึ้น โดยจะไม่นำมาประเมินและคำนวณเป็นคะแนนในผลการประเมิน 

 

 

 



๓๐ 
 
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับหลักสูตร 

องค์ประกอบ นการ
ประกันคุณภาพ 
ระ ับหลกัสูตร 

ตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือ ส ง ลการ ำ นินงาน น

ประ   นที่ กี่ยวข้อง 

๑. การกำกับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๑ ข้อ 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๕ ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๐ ข้อ 

๒. บัณฑิต ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- ผลประเมินคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

  ๒.๒ การได้งานทำหรือผลงานวจิัย
ของผู้สำเร็จการศึกษา 

- บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ  

๓. นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
    - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ  
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

    - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
    - อัตราการสำเร็จการศึกษา 
    - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
๔. อาจารย์ ๔.๑ การบริหารและพัฒนา

อาจารย ์
- การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์

    - การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
  ๔.๒ คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปรญิญาเอก 
    - ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ   
    - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 
  ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
    - ความพึงพอใจของอาจารย ์

  



๓๑ 
 

องค์ประกอบ นการ
ประกันคุณภาพ 
ระ ับหลกัสูตร 

ตัวบ่งชี ้
อธิบายกระบวนการหรือ ส ง ลการ ำ นินงาน น

ประ   นที่ กี่ยวข้อง 

๕. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสตูร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานัน้ ๆ 

  ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากำหนดผู้สอน 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ 
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตร ี

  ๕.๓ การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    - การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
  ๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- ผลการดำเนนิงานตามตัวบ่งชีต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๖. สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ ๖.๑ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ - ระบบการดำเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนัโดยมสี่วนร่วม
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

    - จำนวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

    - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทำมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความทัดเทียม
กันและได้ประกาศใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งปัจจุบันได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ใน
การรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล่าว  

ในการควบคุมกำกับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ 2558  ตามที่ได้
ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  รวมทั้งกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรี
จะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ สำหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 
นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



๓๓ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจั การหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ร่ือง  กณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระ ับปริญญาตรี  ละบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

 กณฑ์การประ มิน ตรี โท  อก หมาย หตุ 
1. จำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจำเกินกว่า 1 
หลักสตูรไม่ได้ และประจำ
หลักสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจำเกิน
กว่า 1 หลักสตูรไมไ่ด้ และ
ประจำหลักสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นอาจารย์ประจำเกิน
กว่า 1 หลักสตูรไมไ่ด้ และ
ประจำหลักสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันท่ี 18 เม.ย. 2549 กำหนดว่า 
  • อาจารย์ประจำสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสตูรที่เป็นหลักสตูร  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น หลักสตูรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว    
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดบับัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสตูรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทใน สาขาวิชาเดยีวกันได้อีก 1 
หลักสตูร  บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 
กำหนดว่า    
  • กรณีหลักสตูรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ กำหนดให้ตอ้ง มี
อาจารย์ประจำหลักสตูรจำนวนไมน่้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง วิชา/กลุ่ม
วิชาของหลักสูตร โดยมีคณุวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุม่ วิชาที่เปิดสอน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ประจำหลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์หรืออาจารย์
ผู้สอบวทิยานิพนธ์ หรือ
อาจารยผ์ู้สอน 

มีคุณสมบัตเิป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

 

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิไมต่่ำกว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

คุณวุฒิไมต่่ำกว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

 



๓๔ 
 

 กณฑ์การประ มิน ตรี โท  อก หมาย หตุ 
ที่สัมพันธ์กันจำนวนอย่าง
น้อย 3 คน 

ที่สัมพันธ์กันจำนวนอย่าง
น้อย 3 คน 

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน 

 1. อาจารยป์ระจำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคณุวุฒิปรญิญา
โทหรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กัน และ 
2. มีประสบการณด์้าน
การสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการ
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1. อาจารยป์ระจำหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคณุวุฒิปริญญา
เอกหรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กัน และ 
2. มีประสบการณด์้าน
การสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการ
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพือ่รับ
ปริญญา 

หลักสตูรปริญญาโท ตามบันทึกขอ้ความที่ ศธ 0506(4)/ว867  
ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2555 กำหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก
เป็นอาจารยผ์ู้สอนในหลักสตูรระดบัปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มผีลงานวิจัย
หลังจากสำเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีเริ่มสอน 
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารยผ์ู้สอนในระดับปรญิญาเอก และ
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปรญิญาโทและปริญญาเอกได ้

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ค้นควา้อิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
ดำรงตำแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการ

1. เป็นอาจารย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่ารอง 
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการ

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการดงันี้ 
1) หลักสตูรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคณุสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทำงาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาไดโ้ดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
คือมีสัญญาจ้างที่ให้ค่าตอบแทนเปน็รายเดือนและมีการกำหนดภาระงาน
ไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบตัิหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ประจำ
หลักสตูร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผูส้อนได้ 

2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา



๓๕ 
 

 กณฑ์การประ มิน ตรี โท  อก หมาย หตุ 
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

วิทยานิพนธ์หลักไดต้่อไปจนนักศึกษาสำเรจ็การศึกษา หากนกัศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอาย ุ

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์
ประจำ 

หรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก
หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กันและ 

2. มีประสบการณ์
ในการ 

ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1. เป็นอาจารย์ประจำ 
หรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปรญิญา เอก
หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กัน และ 

2. มีประสบการณ์ในการ 
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 
7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบคุลากรที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ 
หรือเป็นผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจำในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจำใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้เทียบ ไดไ้ม่ตำ่กว่าระดับ 9 ข้ึนไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  
    ในกรณีหลักสตูรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม 
อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ ผูส้อน ท่ีไดร้ับคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือไมเ่ป็นผูด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแตร่องศาสตราจารย์ขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนสถาบันอุดมศกึษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็นกรณีๆ  ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตอ้งแจ้ง
คณะกรรมการการอดุมศึกษาให้รบัทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

 1. อาจารย์ประจำและผู ้
ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา

1. อาจารย์ประจำและ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ

 



๓๖ 
 

 กณฑ์การประ มิน ตรี โท  อก หมาย หตุ 
เอกหรือเทียบเท่าหรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ำกว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กันและ 
 

2. มีประสบการณ์ในการ 
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า
หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ตำ่กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นัน้หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์
กันและ 
 
2. มีประสบการณ์ในการ 
ทำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

8. การตีพมิพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สำเรจ็
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสบืเนื่อง
ฉบับเต็มในการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings) 

หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดยพิจารณา
จากปีท่ีได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

 วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คนต่อ
นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อ
นักศึกษา 15 คนหากเป็น

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คนต่อ
นักศึกษา 5 คน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 กำหนดว่าอาจารย์ประจำ 1 คนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาไดไ้ม่เกิน 5 คนหากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำทีม่ีศักยภาพ
พร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คนเพื่อสนับสนุนนักวิจยัที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัยรวมทั้งผู้ทีด่ำเนิน



๓๗ 
 

 กณฑ์การประ มิน ตรี โท  อก หมาย หตุ 
ที่ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่
ทำวิทยานิพนธ ์1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาที่
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

โครงการวิจัยขนาดใหญ่อยา่งต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่
ประเมิน 
 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ปีโดยนับรวมปีที่
ประเมิน 
 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ 
 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลยั/ สถาบัน 
เพื่อให้หลักสตูรใช้งานใน 
ปีท่ี 6) 
หมาย หตุ สำหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสตูร ใช้งานใน
ปีท่ี 6) 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัต/ิ 
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปี
ที่ 6) 
 

 

รวม  กณฑ์ 3 ข้อ  กณฑ์ 11 ข้อ  กณฑ์ 11 ข้อ  
  

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหมฉ่บับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 



๓๘ 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจั การหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ร่ือง  กณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระ ับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   

 กณฑ์การประ มิน 
ระ ับปริญญาตรี 

วิชาการ วิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
๑. จำนวนอาจารย์ ู้รับ ิ ชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า ๕ คน และ 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

๒. คุณสมบัติอาจารย์ ู้รับ ิ ชอบหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ 
ปี ย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการ
ปฏิบัติการ 

๓. คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
- ไม่จำกัดจำนวนและประจำไดม้ากว่าหน่ึงหลักสูตร 

๔. คุณสมบัติอาจารย์ ู้สอน 
 

อาจารย์ประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กัน 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน  
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิ ศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
- ท้ังน้ี มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

๑๐. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะ วลาที่กำหน  - ต้องไม่เกิน ๕ ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 
รวม  กณฑ์ ๕ ข้อ 



๓๙ 
 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ลการประ มินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑   กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  

ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

 

หลักฐาน อกสารที่ต้องการนอก หนือจาก อกสารประกอบ ต่ละรายตัวบ่งชี้ 

๑. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 

๒. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 

๓. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการ

ประชุมสภาทีอ่นุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 



๔๐ 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็น

ผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ได้จัดท า

มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน

คุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้

เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรจะ

สะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การ

เรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี

การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ิระ ับอุ มศึกษา ห่งชาติ 

ชนิ ของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์   

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ. ๒  ซึ่ง

ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทาง

ปัญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต  

 กณฑ์การประ มิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

สูตรการคำนวณ    

 คะแนนที่ได้  =  

 

ข้อมูลประกอบ   

 จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  ของจำนวน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

หมาย หตุ : 

 - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า

หลักสูตร นั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้

ประกอบการประเมิน  

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณร้อยละ 90 การประเมินบัณฑิต

อาจไม่ถึง ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาว

ไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจาก

นักศึกษาไทย  จำนวน 10 คน เป็นฐานที่ร้อยละ 100  

 

 

 

                   ไ                      

 ำ            ไ                 ้     



๔๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไ ้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภาย น ๑ ปี 

ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้

งานท าหรือมีกิจการของตนเอง ที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ

กับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่

สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจำเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จ

การศึกษาเท่านัน้ 

 กณฑ์การประ มิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็น

คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 

สูตรการคำนวณ   

๑. คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ตามสูตร 
 
 

 

การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน

มาพิจารณา 

๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 

 คะแนนที่ได้ =     

 

หมาย หตุ  :   

 - จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

 - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  

สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และ ๒.๒ ดว้ย เนื่องจากมีผู้สำเร็จ

การศึกษาแล้ว 

  

 

                    ำ            ญญ       ไ      ำ                          ๑  ี 

                                     ำ                   ำ     ้     
X ๑๐๐ 

                                 ญญ       ไ      ำ                          ๑   ี

                                              ๑๐๐ 

X ๕ 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน 

คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบที่

สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา  และการ

ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามี

ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี

ทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 

(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media 

and technology skills)  

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving)  (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ

สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

2) กลุ่ ม ทั กษ ะส ารสน เท ศ  สื่ อ  และ เท ค โน โลยี (information, media and technology skills) 

ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู ้ICT (ICTliteracy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ

ยืดหยุ่น  (adaptability and flexibility) ความคิดริ เริ่มและการเรียนรู้ ได้ด้ วยตนเอง (initiative and self-

direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ

และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม

(leadership and social responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา  เริ่มด าเนินการตั้ งแต่ระบบการรับ

นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้

พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรบันักศึกษา 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสำเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา ที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูลหรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  นการประ มิน พื่อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน   ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นินงาน
ทั้งหม ที่ทำ ห้ไ ้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะ รียน นหลักสูตร 
 
 กณฑ์การประ มิน    

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการนำระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิ 
ดำเนินงาน 

 
 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• ไม่มีการปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวนการ 
 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 



๔๕ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   การส่ง สริม ละพั นานักศึกษา 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย 
ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล  

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย ให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา  
- การพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

  นการประ มิน พื่อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน    ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นินงาน
ทั้งหม  ที่ทำ ห้ไ ้นักศึกษา รียนอย่างมีความสุข  ละมีทักษะท่ีจำ ป็นต่อการประกอบอาชีพ นอนาคต  

 กณฑ์การประ มิน    

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการนำระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิ 
ดำเนินงาน 

 
 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผูต้รวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ลที่ กิ กับนักศึกษา 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน  มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

หมาย หตุ :    
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ 

ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2   
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุก 

กรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว   

- การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น   
 

ตัวอย่างการคำนวณหลักสูตร ๔ ปี 
ปีการศึกษา จำนวนรับเข้า 

1 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  
2 
 

จำนวนที่ลาออกและ 
คัดชื่อออกสะสมจนถึง 
สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖2  

3 ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2 

๒๕๕7  X    

๒๕๕8   X   

๒๕๕9    X  

 

อัตราการสำเร็จการศึกษา =  

 

อัตราการคงอยู่ =  

  

2 

1 

X  100 

  1 - 3 

    1 

X  100 



๔๗ 
 

 - สถาบันพระบรมราชชนกจะถือเอาจำนวนนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน  

เป็นจำนวนเต็มของนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษานั้น ๆ  
 กณฑ์การประ มิน 

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีการรายงาน

ผลการดำเนินงาน 
• มีการรายงานผล

การดำเนินงานใน
บางเรื่อง  

• มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุก
เรื่องตามคำอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

 

• มีการรายงานผล 
การดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัวบ่งชี้   

• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

• มีการรายงานผล 
การดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 

• มีการรายงานผล 
การดำเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามคำอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

• มีผลการดำเนินงานท่ี
โดดเด่นเทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ดำเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกบัสภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน  และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฎิบัติงานตาม
วิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแลและ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้
อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์
ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
 ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้คำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจำหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จะ
หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1  การบริหาร ละพั นาอาจารย์ 



๔๙ 
 
ชนิ ของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ทีส่อดคล้องกับ
สภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบ
การบริหารอาจารย์โดยการกำหนดนโยบายแผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการ
วางแผน และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสตูร 
- ระบบการบริหารอาจารย ์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

  นการประ มิน พ่ือ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน   ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นินงานทั้งหม ที่ทำ ห้
หลักสูตรมีอาจารยท์ี่มีคุณสมบัติ หมาะสมทั้ง น ้านวุ ิการศึกษา ละตำ หน่งทางวิชาการ ป็นไปตาม กณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อย่างต่อ นื่อง ละมีการส่ง สริม ห้มีการ พ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ พ่ือสร้างความ ข้ม ข งทางวิชาการของ
หลักสูตร 
 กณฑ์การประ มิน  :    

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน 
 
 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไกไป 

สู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน็
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 

หมาย หตุ   
 1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน ครอบคลุมระบบการรับอาจารย์ใหม่    
  2. การประเมินกระบวนการ ขอ้คำถามการประเมินควรทำให้เห็นถึงกระบวนการของการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มกีารอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างไร แผนการพัฒนาอาจารยป์ระจำหลักสูตรมีรายละเอยีดอยา่งไร และในกรณีที่ให้อาจารย์
ทั้งหมดทำการประเมินข้อคำถามที่ใช้ประเมินควรแตกต่างกันตามความเกี่ยวข้อง 



๕๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทำให้อาจารย์มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย 
 -  ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 -  ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 -  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุ ิปริญญา อก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น  
 กณฑ์การประ มิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
 หลักสูตรระ ับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
สูตรการคำนวณ     
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้    =   
 
 

 

 

               ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

                   
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

X 5 



๕๑ 
 

หมาย หตุ  :   

คุณวุ ิปริญญา อก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ ำรงตำ หน่งทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
 กณฑ์ ทียบ คียงสำหรับสถาบันพระบรมราชชนก             
 สถาบันพระบรมราชชนก ขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ  ห้ตำ หน่งระ ับชำนาญการพิเศษ เทียบเคียงได้กับ 
 ู้ช่วยศาสตราจารย์  
 
 กณฑ์การประ มิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐–๕ 
 
 หลักสูตรระ ับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 
 
 

           ำ              ำ            ำ   ำ                
 

                  ำ              ำ          ้     

X ๑๐๐ 

                                  ำ            ำ   ำ                

                    ำ            ำ   ำ                   ำ        ็        ็  ๕ 
X ๕ 



๕๒ 
 

 ลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้

เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีผ่่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การ
ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 
 กณฑ์การประ มนิ   

หลักสูตรระ ับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 

 
สูตรการคำนวณ  : 
๑. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 

 

 

 

 

                                  ้ำ                                    ำ         

                         ้ำ                                    ำ         

                                                    ำ        ็        ็  ๕ 

X ๕ 

          ้ำ                                    ำ         

                    

                 ำ              ำ          ้     

 

X ๑๐๐ 



๕๓ 
 

กำหน ระ ับคุณภาพ ลงานทางวิชาการ  ังนี้ 

ค่าน้ำหนัก ระ ับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ ง
ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบให้มแีละได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 



๕๔ 
 

กำหน ระ ับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ังนี้ 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  

 

หมาย หตุ   

 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน และนับในตัวบ่งชี้นี้แล้วสามารถนำไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์  

 2. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3   ลที่ กิ กับอาจารย์ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 ผลการประกันคุณภาพต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
ในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 

 กณฑ์การประ มิน   

0 1 2 3 4 5 
• ไมม่ีการรายงาน 

ผลการ
ดำเนนิงาน  

• มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

• มีการรายงานผล 
การดำเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัวบ่งช้ี  

 

• มีการรายงานผล
การดำเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัวบ่งช้ี   

• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

• มีการรายงานผลการ 
ดำเนินงานครบทุก
เรื่องตามคำอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี   

• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 

• มีการรายงานผล 
การดำเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามคำอธิบาย 
ในตัวบ่งช้ี  

• มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานท่ีดีขึ้นใน 
ทุกเรื่อง 

• มีผลการดำเนินงานท่ี 
โดดเด่นเทียบเคียงกับ
หลักสตูรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตผุล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ดำเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 

หมาย หตุ  
 ๑. การคงอยู่ของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน  ถึงการคงอยู่ของอาจารย์
ประจำหลักสูตร ในปีการศึกษานั้น ๆ ซึ่งนับสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปี 
 ๒. ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน  ถึงความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรต่อ ๓ ประเด็นย่อยในตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ ระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  ระบบการบริหารอาจารย์  และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 



๕๖ 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ รียนการสอน การประ มิน ู้ รียน 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคมุก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ ๓ ด้านที่ส าคัญ คือ (๑) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (๒) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน (๓) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย  ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

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



๕๗ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   สาระของรายวิชา นหลักสูตร 
ชนิ ของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมกำกับการ จัดทำ
รายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญโดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงานสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
 นการประ มิน พื่อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน    ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นินงาน

ทั้งหม ที่ทำ ห้หลักสูตรมีความทันสมัยสอ คล้องกับความต้องการของตลา  รงงาน  ละความต้องการของ
ประ ทศ 

 
 กณฑ์การประ มิน     

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน 

 
 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมนิ
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
 

 

 

 



๕๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบ ู้สอน ละกระบวนการจั การ รียนการสอน 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

หลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  

กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่กำหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้
สื่อเทคโนโลยี และทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก
ให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การกำหนดผู้สอน  
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียน   
  การสอน  
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
  การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  น ก า รป ระ  มิ น  พื่ อ  ห้ ท ร าบ ว่ าอยู่  น ร ะ ั บ ค ะ น น     ห้ พิ จ า รณ า น ภ าพ รวม ข อ ง 
 ลการ ำ นินงานทั้งหม  ที่ทำ ห้กระบวนการจั การ รียนการสอนตอบสนองความ ตกต่างของ ู้ รียน  
การจั การ รียนการสอนที่ น้น ู้ รียน ป็นสำคัญ ก่อ ห้ กิ  ลการ รียนรู้บรรลุตาม ป้าหมาย 
 กณฑ์การประ มิน  :    

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบ 
มีกลไก 

• ไม่มีการนำ
ระบบกลไกไปสู่ 
การปฏบิัติ/
ดำเนินงาน 

 
 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย 
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประ มิน ู้ รียน 



๕๙ 
 

ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment 
for learning) การประเมินที่ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่
จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียน
การสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้  ความเหมาะสมของระบบ
ประเมินต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน  วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และ
วิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic 
assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไข
จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา  

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)  
 นการประ มิน พื่อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน    ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นินงาน

ทั้งหม ที่สะท้อนสภาพจริง ้วยวิธีการหรือ ครื่องมือประ มินที่ ชื่อถือไ ้   ห้ข้อมูลที่ช่วย ห้ ู้สอน ละ ู้ รียนมี
 นวทาง นการปรับปรุงพั นาการ รียนการสอนต่อไป 
 กณฑ์การประ มิน :    

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการนำระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน 
 
 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไกไป 

สู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถใหเ้หตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
 



๖๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   ลการ  า นินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ิระ ับอุ มศึกษา ห่งชาติ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ในแบบ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
 
 กณฑ์การประ มิน  
มีการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐  
มีการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐  
มีการดำเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐  
มีการดำเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐  
มีการดำเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕  
มีการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 
 
หมาย หตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้กำหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๒ ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม   
(ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบ
เก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทำ 
มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น
เพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้
เอง  ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่
สามารถเสนอ ขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กำหนด
ตัวบ่งชี้แบบเดิม ก็สามารถกระทำได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
 



๖๑ 
 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการ รียนรู้ 

ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพจิารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1  สิ่งสนับสนุนการ รียนรู้ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้   
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ  ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์  

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน อย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  
  นการประ มิน พื่อ ห้ทราบว่าอยู่ นระ ับคะ นน    ห้พิจารณา นภาพรวมของ ลการ ำ นินงาน
ทั้งหม ที่สะท้อนการจั  ตรียมสิ่งสนับสนุนการ รียนรู้ที่จำ ป็นต่อการ รียนการสอน  ละส่ง ล ห้ ู้ รียนสามารถ
 รียนรู้ไ ้อย่างมีประสิทธิ ล 
 
 กณฑ์การประ มิน  :  

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ  
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการนำ

ระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน 

 
 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 
• มีการนำระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน

กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 



๖๓ 
 

บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับคณะ 

การประกันคุณภาพระดับคณะ เป็นผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการใน 
ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 
หมาย หตุ :  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบ CHE QA Online ให้เขียนผลการดำเนินงาน ใน
ประเด็นการพิจารณาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ระดับอุดมศึกษา  ที่ได้
กำหนดให้ในแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับคณะ เพ่ิมเติม เพ่ือให้แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ เพ่ิมมากขึ้น โดย
จะไม่นำมาประเมินและคำนวณเป็นคะแนนในผลการประเมิน 
 
องค์ประกอบที่ 1 การ ลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ลการบริหารจั การหลักสูตรโ ยรวม 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่ 
คณะรับผิดชอบ 
 
 กณฑ์การประ มิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคำนวณ 
  

คะแนนที่ได้ =  
  
 
 
หมาย หตุ :  

- หลักสู ตรที่ ได้ รับการรับ รองโดยระบบ อ่ืน  ๆ  ตามที่ คณ ะกรรมการประกันคุณ ภ าพภายใน    
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้  แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน  

- ในการคำนวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนำมาคำนวณท้ังตัวตั้งตัวหาร 
- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคง

ค้างอยู่) ให้นำมาคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

                ้                    

 



๖๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุ ิปริญญา อก 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติ พันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
 กณฑ์การประ มิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1.  กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  ละ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
2.  กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  ละ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
  
 
หมาย หตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 
 

              รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ีวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 X 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด  

 

X 100 



๖๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจำคณะที่ ำรงตำ หน่งทางวิชาการ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
 กณฑ์ ทียบ คียงสำหรับสถาบันพระบรมราชชนก          

สถาบันพระบรมราชชนก ขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ   
ตำ หน่งระ ับชำนาญการพิ ศษ   เทียบเคียงได้กับ     ู้ช่วยศาสตราจารย์  
ตำ หน่งระ ับ ชี่ยวชาญ  เทียบเคียงได้กับ    รองศาสตราจารย์ 

 
 กณฑ์การประ มิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1.  กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  ละ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2.  กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  ละ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนที่ได้ = 
  
 
 
 
 
 
 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด  

 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
           ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 



๖๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จำนวนนักศึกษา ต ม วลา ทียบ ท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตรากำลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมี
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกินจำนวนเหมาะสม 
 
 กณฑ์การประ มิน 
 ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเป็น 5 
คะแนน 
 ในกรณีที่จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คำนวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำค่าความแตกต่างมาพิจารณา 
ดังนี้ 

ค่าความแตกต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 
กำหนดเป็น 0 
 ค่าความต่างของจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 
และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
 
สูตรการคำนวณจำนวนนักศกึษา ต ม วลา ทียบ ท่า 

1. คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

SCH = ∑nici 
เมื่อ ni = จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
ci = จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

 
2. คำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้ 
 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  
  
 
 
 
 
 
 
 

Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป ี
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 

การลงทะเบยีนในระดบัปริญญานัน้ๆ 
 



๖๘ 
 

สั ส่วนจำนวนนักศึกษา ต ม วลาต่ออาจารย์ประจำ ยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สั ส่วนจำนวนนักศึกษา
 ต ม วลาต่ออาจารย์ประจำ 

1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- แพทยศาสตร์  
- พยาบาลศาสตร์  
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  
3. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 
20 : 1 
25 : 1 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสตูร 

 
 

 
2) นำค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคำนวณคะแนนดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นำมาคิดคะแนนดังนี้ 
 คะแนนที่ได้  
 
ตัวอย่างการคำนวณ 
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ = 10 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ = 9 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
 

คะแนน =       
 
หมาย หตุ : 
 - การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำไม่ตรงกับ
สัดส่วนที่กำหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ให้สถาบันอุดมศึกษา
ยึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกำหนด 
 - กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจำว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนนำมาหาค่าคะแนนของแต่
ละกลุ่ม แล้วนำมาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ 
 

 10 - 8   x 100= ร้อยละ - 25 ได้คะแนน 0 คะแนน 
    8 

  9 – 8    x 100= ร้อยละ 12.5 
    8 

(12.5)    
  4 

5 -  

สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเตม็เวลา -     สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อ 
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำที่เป็นจรงิ        จำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    สัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 

5 - (ค่าร้อยละที่คำนวณได้จาก 2.3) 
       4 

= 5 – 3.13   = 1.87 คะแนน 



๖๙ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระ ับปริญญาตรี 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี ้

คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสำคัญ
กับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

 
 กณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
 กณฑ์การประ มิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะ นน 1  คะ นน 2 คะ นน 3 คะ นน 4 คะ นน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 



๗๐ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระ ับปริญญาตรี 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี ้

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ 
คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
นำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
อย่างยั่งยืน 
 
 กณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
 กณฑ์การประ มิน 

 
 
 
 
 

คะ นน 1 คะ นน 2 คะ นน 3 คะ นน 4 คะ นน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 



๗๑ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ

พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน 
ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มี
ระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
วิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) 
ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบ ละกลไกการบริหาร ละพั นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  โดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
 
 กณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้
- หอ้งปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 

ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   - หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และ

ดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 
 กณฑ์การประ มิน 

 
 
 
 

คะ นน 1 คะ นน 2 คะ นน 3 คะ นน 4 คะ นน 5 
มกีารด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 



๗๓ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   งินสนับสนุนงานวิจัย ละงานสร้างสรรค์ 
ชนิ ชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 
คำอธิบายตัวบ่งชี ้

ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ 
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
 กณฑ์การประ มิน 
โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1.  กณฑ์ ฉพาะคณะกลุ่ม ข  ละ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ละ ทคโนโลยี 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
2.  กณฑ์ ฉพาะคณะกลุ่ม ค1  ละ ง จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ละ ทคโนโลยี 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
 
 
 
 



๗๔ 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวน

อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  
คะแนนที่ได้ = 

 
 
สรุปคะ นนที่ไ ้ นระ ับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมาย หตุ : 

1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆไม่ใช่

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จำนวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจำและนักวิจยั 

 

   จำนวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5   

X 5 



๗๕ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ ละนักวิจัย 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี ้

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำรา
หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี
วิธีการคิด ดังนี้ 

 
 กณฑ์การประ มิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

1.  กณฑ์ ฉพาะคณะ กลุ่ม ข  ละ ค2 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ละ ทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

2.  กณฑ์ ฉพาะคณะกลุ่ม ค1  ละ ง 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ละ ทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 



๗๖ 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 
หมาย หตุ    1. การนับจำนวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน        

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำให้นับตามปีการศึกษา และให้นับทุกคนทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงนำ้หนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนกัวิจัย 

                จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย                
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

X 5 



๗๗ 
 

กำหน ระ ับคุณภาพ ลงานทางวิชาการ  ังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระ ับคุณภาพ 

0.20 - บทความวจิัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดท า 
เป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก 
ประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รบัการจดอนสุิทธิบตัร 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน 
ฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติที่ 
ไมอ่ยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต ่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./ 
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 

0.10 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติที่ 
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวจิัยทีห่น่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติว่าจา้งใหด้ าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหมแ่ละได้รบัการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสอืท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวิชาการ 
แตไ่มไ่ด้น ามาขอรบัการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

กำหน ระ ับคุณภาพงานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์  ังนี้ 
ค่าน้ำหนัก ระ ับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม 
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการ ก่สังคม 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคำนึงถึงกระบวนการ 
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปี 
ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทำเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์ จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 กณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอ

กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
 กณฑ์การประ มิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะ นน 1 คะ นน 2 คะ นน 3 คะ นน 4 คะ นน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 



๘๑ 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะ ละวั นธรรม 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืน  ๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบ ละกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ ละวั นธรรม 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 กณฑ์มาตรฐาน 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
 กณฑ์การประ มิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คะ นน 2 คะ นน 3 คะ นน 4 คะ นน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 -7 ข้อ 



๘๓ 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจั การ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับ

ดูแลการทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
เอกลักษณข์องคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะ พื่อการกำกับติ ตาม ลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
 ละ อกลักษณ์ของคณะ 

ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี ้

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
และกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 
 กณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดบัสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 



๘๔ 
 

7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
หมาย หตุ   

1)  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ   
2) ในการประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ ให้ใช้ปีงบประมาณ โดยคิดจากปีการศึกษาบวกหนึ่ง เช่น ปีการศึกษา 

2562 ให้ใช้แผนปีงบประมาณ 2563 
 
 
 กณฑ์การประ มิน 

คะ นน 1 คะ นน 2 คะ นน 3 คะ นน 4 คะ นน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
อธิบายตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าที่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการตั้งแต่
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 กณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
 

 กณฑ์การประ มิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะ นน 1 คะ นน 2 คะ นน 3 คะ นน 4 คะ นน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น ระ ับสถาบัน 

ระ ับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการ    ใน
ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบ นการ 
ประกันคุณภาพ 

สถาบัน 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
 กณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลกัสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ 
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรบัผิดชอบ 

 ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ  

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทางวชิาการ 

 ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
 ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๒. การวจิัย ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานวิจัย 

 ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานวิจัย 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๔. การท านุบ ารงุศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕. การบริหารจัดการ ๕ .๑ การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณข์องวิทยาลัย 

เกณฑม์าตรฐาน ๗ ข้อ 

 ๕ .๒  ผ ล ก ารบ ริ ห า ร งาน ข อ งค ณ ะ  
 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

 ๕.๓ ระบบกำกับการประกันคณุภาพ
หลักสูตรและวทิยาลยั 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 

 



๘๗ 
 

  

องค์ประกอบท่ี ๑ การ ลิตบัณฑิต 
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารยป์ระจ าสถาบนัทีด่ำรงตำแหน่งทางวชิาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑    ลการบริหารจั การหลักสูตรโ ยรวม 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ 

 
 กณฑ์การประ มิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการคำนวณ 
 
คะ นนที่ไ ้ =  
 
 
หมาย หตุ :  
 ๑. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 ๒. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษา
คงค้างอยู่) ให้นำมาคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

                ้                       



๘๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒   อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุ ิปริญญา อก 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 
 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี   

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพนัธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

 กณฑ์การประ มิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
 

1.  กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  ละ ค๒ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ที่กำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
2.  กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  ละ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่กำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 
คะแนนที่ได้ = 

 

 
หมาย หตุ : 

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิ อ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ อ่ืนที่เหมาะสม
กว่า ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า ที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 

                                        ญญ     

             ำ              ำ         ้     
X ๑๐๐ 

 

                                                           ญญ     
                         ำ                     ญญ        ำ        ็        ็  ๕ 

X ๕ 

 



๙๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓    อาจารย์ประจำสถาบันที่ ำรงตำ หน่งทางวิชาการ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยนำเขา้ 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี    

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหา  และพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่ อง  
เพ่ือนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
 กณฑ์ ทียบ คียงสำหรับสถาบันสังกั สถาบันพระบรมราชชนก 

สถาบันพระบรมราชชนกขอใช้เกณฑ์เทียบเคียง คือ  
ตำ หน่งระ ับชำนาญการพิ ศษ  เทียบเคียงได้กับ   ู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตำ หน่งระ ับ ชี่ยวชาญ  เทียบเคียงได้กับ  รองศาสตราจารย์ 

 
 กณฑ์การประ มิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
1.  กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  ละ ค๒ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ ดำรงตำแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

2.  กณฑ์ ฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  ละ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ ดำรงตำแหน่ งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป 

 
สูตรการคำนวณ 
๑. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 

 ำ              ำ          ำ   ำ                
 ำ              ำ        ้     

X ๑๐๐ 
 

                    ำ          ำ   ำ                
                    ำ          ำ   ำ                

    ำ        ็        ็  ๕ 
 
 

 

X ๕ 
 



๙๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การบริการนักศึกษาระ ับปริญญาตรี 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหา
งาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า 
 
 กณฑ์มาตรฐาน 

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย 
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ 
๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ 

ประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 กณฑ์การประ มิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ  
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ  
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  กิจกรรมนักศึกษาระ ับปริญญาตรี 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
 กณฑ์มาตรฐาน 

๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยวิทยาลัย 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

 กณฑ์การประ มิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ  
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ  
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ  
 
 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ

พร้อมของแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  ๓ ประการคือ ๑) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารยม์ีส่วนร่วม
ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 
๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน  ๓  ตัวบ่งชี ้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที ่๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ระบบ ละกลไกการบริหาร ละพั นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่าง เหมาะสม 
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์  

 กณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย และ

นวัตกรรม 
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย หรือนวัตกรรม อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

     - ห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยวิจัยและนวัตกรรม หรือศูนย์เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือนวัตกรรม 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย หรือนวัตกรรม เช่น ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือนวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)  

๓. จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือนวัตกรรม 
๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 

๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์และ 
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 กณฑ์การประ มิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ  
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ  
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ  
 
 
 



๙๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒    งินสนับสนุนงานวิจัย ละงานสร้างสรรค์  
ชนิ ชองตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม สภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน  
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ ที่สำคัญ ที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
 
 กณฑ์การประ มิน   
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการคำนวณ 
 
คะแนนทีไ่ด้  =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
       
                 จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทัง้หมดของสถาบัน 
 

X ๕ 



๙๖ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓   ลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ละนักวิจัย 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ และการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือScopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทำร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
โดยมีวิธีการคิดดังนี ้  
 
 กณฑ์การประ มิน  
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการคำนวณ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
หมาย หตุ   ๑. การนับจำนวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน 
      ๒. การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำให้นับตามปีการศึกษา และให้นับทุกคนทั้งท่ี 
          ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

                   ำ                        ้             

 

 

X ๑๐๐ 



๙๗ 
 

องค์ประกอบที่ ๓  การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่ งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้ง
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม 
การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 
ตวับ่งชี้ที่ ๓.๑  การบริการวิชาการ ก่สังคม 
ชนิ ของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้ง
การบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 กณฑ์มาตรฐาน 
 1. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ ระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 ๒. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. วิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 ๖. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ ๒ โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ  
 
 กณฑ์การประ มิน 
 

คะ นน ๑ คะ นน ๒ คะ นน ๓ คะ นน ๔ คะ นน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 



๙๙ 
 

องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะ ละวั นธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที ่๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระบบ ละกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ ละวั นธรรม 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 กณฑ์มาตรฐาน 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
 กณฑ์การประ มิน 
 

คะ นน ๑ คะ นน ๒ คะ นน ๓ คะ นน ๔ คะ นน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ - ๗ ข้อ 



๑๐๑ 
 

องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจั การ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ทั้ ง ห ม ด  ฯ ล ฯ  เ พ่ื อ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ต า ม เป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไว้  โด ย ใช้ ห ลั ก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน  3 ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
          และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที ่๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 



๑๐๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของวิทยาลัย พื่อการก ากับติ ตาม ลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
 ละ อกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดทำแผน เพ่ือกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงนิ ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 กณฑ์มาตรฐาน 

๑ . พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์   

๒. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่  ประกอบไป
ด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

๓. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ๕. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ  

๖. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

๗. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่วิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
 
 กณฑ์การประ มิน 
 

คะ นน ๑ คะ นน ๒ คะ นน ๓ คะ นน ๔ คะ นน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ - ๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
 
หมาย หตุ 
 ๑)  แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ  
 ๒) ในการประเมินตามตั วบ่ งชี้ นี้  ให้ ใช้ปี งบประมาณ  โดยคิ ดจากปี การศึ กษาบวกหนึ่ ง เช่ น  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ให้ใช้แผนปีงบประมาณ ๒๕๖5 



๑๐๓ 
 

ตวับ่งชี้ท่ี 5.2     ผลการบริหารงานของคณะ  
ชนิ ของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์  
คำอธิบายตัวบ่งช้ี   

ผลการดำเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการกำกับ ติดตาม  และสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ การ
บริหารจัดการอยู่ในระดับใด  
  
 กณฑ์การประ มิน   

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  
  

คะแนนที่ได้ =   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 

                จำนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

 



๑๐๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ละคณะ 
ชนิ ของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนา 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 
 กณฑ์มาตรฐาน  

๑. มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  

๒. มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ ๑ และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

๓ . มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรและวิทยาลัย ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

๔. นำผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

๕. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินงานของคณะให้
มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน 
 
 กณฑ์การประ มิน 
 

คะ นน ๑ คะ นน ๒ คะ นน ๓ คะ นน ๔ คะ นน ๕ 
มีการดำเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดำเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดำเนินการ 

๖ ข้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 

บทที่ 6 

 นวทางการวิ คราะห์ ละสรุป ลการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง ให้เหมาะสมกับ
บริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วยเพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ประเทศกำหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน การวางระบบการ
ประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วยการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลเพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการดำเนินงานตามระบบคุณภาพที่กำหนด และมี
การตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการดำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง  น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี 
และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมิน เพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับ
เดียวกัน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบันที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้นสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

การสรุป ลการประกันคุณภาพการศึกษาภาย น  ต่ละระ ับมีรายละ อีย  ังนี้ 
1. ระ ับสถาบัน   

การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการดำเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง ระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์ แยกเป็นปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตามตารางต่อไปนี้ 
 
 ตารางวิ คราะห์ ลการประ มินระ ับสถาบัน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะ นนการประ มิน ฉลี่ย  ลการประ มิน 

 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลีย่ 

0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินการต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดบัดี 
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดบัดีมาก 

1 5 1.2 
1.3 

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 
5.2   

รวม 13 3 7 -   
ผลการประเมิน      

 
* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร  
* ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ   

สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้  
 
ตัวอย่างรายงาน ลการวิ คราะห์จุ   ่น ละจุ ที่ควรพั นา องค์ประกอบท่ี 1 -องค์ประกอบที ่5 

จุ   ่น 
1. 
2. 
จุ ที่ควรพั นา 
1. 
2. 
 
 
 



๑๐๗ 
 

2. ระ ับคณะ   
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหาร

จัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น ปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางวิ คราะห์ ลการประ มินระ ับคณะ  

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะ นนการประ มิน ฉลี่ย  ลการประ มิน 

 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลีย่ 

0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินการต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดบัดี 
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดบัดีมาก 

1 5 1.2 
1.3 

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 
5.2   

รวม 13 3 7 -   
ผลการประเมิน      

 
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร   

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่างรายงาน ลการวิ คราะห์จุ   ่น ละจุ ที่ควรพั นา องค์ประกอบท่ี 1 -องค์ประกอบที่ 5 

จุ   ่น 
1. 
2. 
จุ ที่ควรพั นา 
1. 
2. 

 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

3. ระ ับหลักสูตร   
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่   

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน   
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

  
 องค์ประกอบที่ ต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จำนวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่า คะแนนเป็น “ศูนย์” หาก
หลักสูตรนั้นมีผลการดำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพ
ของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2 - 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

 

 
คะแนนรวมเฉลี่ย =  

 
 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า  
คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ     

  คุณภาพตามคะแนนที่ได้  ดังนี้ 
 

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ ๑๓ ตัวบ่งชี้ 

  ๑๓ 



๑๐๙ 
 

 

 

 
 

 
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่  1 (การกำกับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้อง

ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น 
และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางการวิ คราะห์คุณภาพการศึกษาภาย นระ ับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่
คะแนนผ่าน 

จำนวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินการต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การดำเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 คะแนนเฉลีย่ 
ของทุก 

ตัวบ่งช้ีใน
องค์ประกอบท่ี 

2-6 

2 - - 2.1 
2.2 

  

2 3 3.1 
3.2 
3.3 

- -   

3 3 4.1 
4.2 
4.3 

- -   

4 4 5.1 5.2 
5.3 
5.4 

-   

5 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 

หมาย หตุ :  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 

ตัวอย่างรายงาน ลการวิ คราะห์จุ   ่น ละจุ ที่ควรพั นา องค์ประกอบท่ี 2 -องค์ประกอบที่ 6 

จุ   ่น 
1. 
2. 
จุ ที่ควรพั นา 
1. 
2. 

คะ นน ระ ับคุณภาพ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 

  



๑๑๐ 
 

บทที่ 7 
การ ำ นินงานตามระบบ ละกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบความสำเร็จและสามารถพัฒนางานของสถาบันให้เกิด

ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการคุณภาพที่ดีและมีกลไกภายใต้เงื่อนไขของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในวิทยาลัย  ตลอดจนความชัดเจนในการปฏิบัติ  วิทยาลัยจึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติใน
การดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  และการนำตัวบ่งชี้คุณภาพสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
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ระบบ ละกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

รหัส อกสาร PM-QA 01 
 ก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มี ลบังคับ ช้ 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับ ิ ชอบ :   ายอำนวยการ 
 
1.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ให้มีผลลัพธ์เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2.ขอบ ขต 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประกอบด้วยขั้นตอน   

การวางแผนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในด้านการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดำเนินงานตามแผน ประเมินผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุง 

3.คำนิยาม 
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตาม

แบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัด
ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 

การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือกำกับการดำเนินงานของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ ให้ได้ผลตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดการตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการศึกษา
วิเคราะห์ว่าวิทยาลัยพยาบาลฯ มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบ
และกลไกดังกล่าว รวมทั้งติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพั นาคุณภาพ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ ได้ผล
ลัพธ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

การประ มินคุณภาพ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของวิทยาลัยตาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบ 

การประ มินคุณภาพ   หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของวิทยาลัย
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบ 

4. ตัวช้ีวั ที่สำคัญของกระบวนการ:  
4.1 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
4.2 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่า 3.01 
4.3 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน (วิทยาลัย) มากกว่า 3.51 
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5.ความรับ ิ ชอบ 
 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ  และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล 

6. ังข้ันตอน ละมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชือ่กระบวนการ : ประกนัคุณภาพการศึกษา   
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ  ู้รับ ิ ชอบ  อกสารที่ กี่ยวข้อง 
 
 

 

   

P 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 รับนโยบายเกณฑ์มาตรฐานและตัว
บ่งช้ีการประกันคณุภาพของคณะ
พยาบาลศาสตร์และสถาบันพระบรม
ราชชนก 
1.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูรและระดับวิทยาลัย ในปี
ที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพ 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การตดัสิน
ตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 
2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สกอ. และเกณฑ์การรบัรอง
สถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล 
พ.ศ.2563 
1.4 วางแผนการประกันคณุภาพการ 
ศึกษาครอบคลมุด้านการควบคุมคณุภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนา
คุณภาพและการประเมินคณุภาพ 
1.5 รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย
พยาบาลฯ เพื่อพิจารณา  

-หัวหน้างาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
-คณะกรรมการ
ดำเนนิงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

D 
 

ไม่อนุมัติ            อนุมัติ 

 
 

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ  พิจารณาแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา หากเห็นชอบให้การ
อนุมัติแผนและมอบผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป  
   

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
ครั้งท่ี....../.......... 
ลว..................... 
วาระ.................... 

         

 

1.จัดทำแผน 

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.        
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ  ู้รับ ิ ชอบ  อกสารที่ กี่ยวข้อง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ดำเนินการตามแผนการประกนั
คุณภาพการศึกษา ดังนี ้
3.1 การควบคุมคุณภาพ ดำเนินการโดย 
3.1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จำนวน 3 ชุด  คือ 
ชุดที่ 1 คณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน
คณะกรรมการ  ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการ
ประกันคณุภาพ ผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้แทนนักศึกษา   
ชุดที่  2  คณ ะกรรมการดำเนิน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการเป็นประธานคณะกรรมการ  
รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน  หัวหน้า
ภาควิชา   
และชุดที่  3 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผู้ อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน
คณะกรรมการ  อาจารย์/ข้าราชการที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุ ณ ภ า พ ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรือสถาบันพระบรมราชชนก 
(สบช.)  มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
3.1.2 กำหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ และ เผยแพร่
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
3.1.3 จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึ กษาของวิ ทยาลั ยพยาบาลฯ 
เผยแพร่ ให้ ผู้ เกี่ ยวข้ องนำไปใช้ เป็ น

-หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ประกันคณุภาพ
การศึกษาวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 
2.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4.นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
5.คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
6.คำสั่งวทิยาลัย
พยาบาลฯ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
คุณภาระดบับุคคล  
ระดับงาน และระดับ
ฝา่ย 
7. โครงการและสรุป
โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพ
แก่บุคลากร     

3.ดำเนินงาน 

ตามแผนที่กำหนด 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ  ู้รับ ิ ชอบ  อกสารที่ กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ 
3.1.4 มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
คุณภาพระดับบุคคล ระดับงาน และ
ระดับฝ่าย  โดยพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการ
บริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลฯ   
พร้อมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อวัด
ความสำเร็จการดำเนินรายตัวบ่งช้ี 
3.1.5 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพแก่บุคลากร  โดย
การจัดประชุม ช้ีแจง องค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิ น  
ตลอดจนการเตรียมและจดัเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
3.1.6 เสนอช่ืออาจารย์/บุคลากรของ
วิทยาลัย/ ผู้ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนาทั้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ จัด โดย
หน่วยงานภายในและหรือภายนอก
สถาบันพระบรมราชชนก 
3.1.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานการประกันคุณ ภาพแก่
บุคลากรทุกระดับโดยให้บุคลากรที่ได้รับ
อนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา นำ
ความ รู้ ม า เผ ย แพ ร่ กั บ ผู้ ร่ ว ม งาน /
ผู้เกี่ยวข้องภายหลังการเข้าร่วมประชุม
อบรมสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 การตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
ดำเนินการโดย 
3.2.1 จัดทำแบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ และ
สำเนาเอกสารและ/หรือส่ง Electronic 
File แก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี/
องค์ประกอบคุณภาพทุกคนเพื่อรายงาน

-หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวย 
การและผู้เกีย่ว 
ข้อง 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งช้ี
คุณภาพระดับฝ่าย 
รอบ 6 เดือนและรอบ 
12 เดือน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ  ู้รับ ิ ชอบ  อกสารที่ กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีคณุภาพที่
ได้รับมอบหมาย เสนอหัวหน้างาน/
หัวหน้าภาควิชา   รองผู้อำนวยการฝ่าย 
ปีละ 2 ครั้ง (เดือนธันวาคมและเดอืน
มิถุนายน ปีถัดไป) พร้อมท้ังแจ้ง
กำหนดการส่งข้อมูลกลับ  เพื่อรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานประกัน
คุณภาพ/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ เพื่อพิจารณา/ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 
3.2.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ตามวงรอบปีการศึกษา (เดือนตุลาคมถึง
เดื อนพฤษภาคมปี ถั ด ไป ) โดยรอง
ผู้ อำนวยการทุ กฝ่ าย   หั วหน้ างาน 
หั วหน้ าภ าควิชาทุ กภ าควิชา และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  

  
 

3.3 การพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการโดย 
ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ 
 

-หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพ 
(Improvement Plan)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การประเมินคณุภาพ  ดำเนินการ
โดย 
3.4 .1  ประ เมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายในระดับฝ่าย ภายในเดือนมิถุนายน  
และดำเนินการตามแผนที่กำหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยการตรวจเยี่ยม  การตรวจ
หลักฐาน  การสัมภาษณ์  สรุปผลการ
ประเมินและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายใน 2 
สั ป ด า ห์ ห ลั ง ก า ร ป ร ะ เมิ น   โด ย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ   

-หัวหนา้งานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อรับ
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร และ
ระดับวิทยาลัย 
2. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร และ
ระดับวิทยาลัย 
 

3.ดำเนินงานตามแผน 
(ต่อ) 



๑๑๖ 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ  ู้รับ ิ ชอบ  อกสารที่ กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาลัย จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ระดับวิทยาลัย  พร้อมทั้ ง
จัดเก็บเอกสารหลักฐานในแฟ้มและ
จัดส่งงานธุรการของแต่ละฝ่ายตามตัว
บ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย  ผู้รับผิดชอบงาน
ธุรการฝ่าย Scan หลักฐานทุกรายการ
ในรูปแบบ Electronic file  และบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูล CHE QA Online 
พ ร้ อ ม จั ด ส่ ง  User name แ ล ะ 
Password  และ/หรือเล่มรายงานการ
ประ เมิ นตน เอ งระดั บ วิท ยาลั ยต่ อ
ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
2-4 สัปดาห์ก่อนกำหนดการประเมิน  
และรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาลัยตามวัน เวลา ที่
กำหนด (ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.1 หัวหนา้งานประกันคณุภาพการ 
ศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
ประเมินผลการดำเนินงานของระบบ
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบได้แก ่
   1) วิทยาลัยพยาบาลฯมผีลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
   2) วิทยาลัยพยาบาลฯ มผีลการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสตูร 
มากกวา่ 3.01 
   3) วิทยาลัยพยาบาลฯ มผีลการ
ประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย มากกว่า 
3.51 

หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 

1.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการกำกับ
ติดตามการประกัน
คุณภาพระดับ
วิทยาลัย 
2. รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสตูรและระดับ
วิทยาลัย 
 
 

  
 
 
 
 
 

4.2. หัวหน้างานงานประกันคุณภาพ
การศึ กษ า  รอ งผู้ อ ำน วย การ ฝ่ าย
อำนวยการ และผู้ เกี่ยวข้องร่วมกัน 
ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดทำแนวทางการ 

หัวหนา้งานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 

1.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 

4.การประเมินผล
การดำเนินงาน 



๑๑๗ 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ  ู้รับ ิ ชอบ  อกสารที่ กี่ยวข้อง 
  

 
 
 
 

พัฒนาตามผลการประเมินกระบวนการ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
4.3 นำผลการประเมินในข้อ 4.1 และ 
4.2 รายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา 

และผูเ้กี่ยวข้อง 2.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาและ
แนวทางพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 

 
 
 
 

 
 
 

 
             
             5.พิจารณา 

 
                                        

ไม่อนุมัติ              อนุมัติ 
 
 
 
 
 

5. คณ ะกรรมการบริห ารวิทยาลั ย
พยาบาลฯ พิจารณาแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมินตัวช้ีวัดความสำเร็จ
และกระบวนการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ 
 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
 
 
 
 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
ครั้งท่ี....../......... 
ลว.......วาระ.......... 

A 
 
 
 

 
 
 

6.1นำผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
ปีการศึกษาต่อไป 
6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานที่คัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติทีด่ ี
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

-หัวหน้างานงาน
ประกนัคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
และผูเ้กี่ยวข้อง 
 
 
 
 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2.รายงานสรุปผล
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ
เทยีบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3.แนวปฏิบตัิที่ดีการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
4.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

 
7.  อกสารอ้างอิงที่ กี่ยวข้อง 
 7.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2561 

  ้     

6.นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 



๑๑๘ 
 

 7.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประจำปีการศึกษา 2560 
 7.5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  (ฉบับเดือน
เมษายน 2561) 
 7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
 7.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (17 สิงหาคม 2561) 
 7.8 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 
2561 (12 พฤศจิกายน 2561) 
 
8. บบฟอร์มท่ี กี่ยวข้อง 
 แบบฟอร์มการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 
 
9. การบันทึก อกสาร 
 

ชื่อ อกสาร  ู้รับ ิ ชอบ สถานที่จั  ก บ 
ระยะ วลา
จั  ก บ 

วิธีการจั  ก บ 

1.รายงานการประเมิน
ตนเองเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัย 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แฟ้มหลักฐานประกอบตัว
บ่งชี้ทุกองค์ประกอบ 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 



๑๑๙ 
 

ชื่อ อกสาร  ู้รับ ิ ชอบ สถานที่จั  ก บ 
ระยะ วลา
จั  ก บ 

วิธีการจั  ก บ 

5.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชินราช 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาลัย 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1 ปี - เล่มเอกสาร 
 

 
10. ระบบการติ ตาม  ละประ มิน ล   
ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
10.1 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
10.2 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่า 3.01 
10.3 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน (วิทยาลัย) มากกว่า 3.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

ข้อกำหน ที่สำคัญ ตัวช้ีวั ที่สำคัญ  ป้าหมาย 
1.คุณภาพของการกำกับ
มาตรฐานระดับหลักสูตร 

1.ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ผ่าน 

สูตรการคำนวณ(ถ้าม)ี หน่วย ความถี่ นการ
รายงาน ล 

 บบฟอร์มจั  ก บ หน่วยงาน
จั  ก บ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

ข้อกำหน ที่สำคัญ ตัวช้ีวั ที่สำคัญ  ป้าหมาย 
2.คุณภาพระดับหลักสูตร 2.ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่า 3.01 
สูตรการคำนวณ(ถ้าม)ี หน่วย ความถี่ นการ

รายงาน ล 
 บบฟอร์มจั  ก บ หน่วยงาน

จั  ก บ 
ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ข้อกำหน ที่สำคัญ ตัวช้ีวั ที่สำคัญ  ป้าหมาย 
3.คุณภาพระดับสถาบัน 3.ผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย มากกว่า 3.51 
สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ นการ

รายงาน ล 
 บบฟอร์มจั  ก บ หน่วยงาน

จั  ก บ 
ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

     
ระบบ ละกลไกการกำกับติ ตามการประกัน 

คุณภาพหลักสูตร ละวิทยาลัย 

รหัส อกสาร PM-QA 02 ก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มี ลบังคับ ช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 หน่วยงานรับ ิ ชอบ :   ายอำนวยการ 
 

1. วัตถุประสงค์   
เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินงานให้วิทยาลัยฯมีการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรและวิทยาลัยให้บรรลุตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด 

 

2. ขอบ ขต    
        กระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและวิทยาลัย  เป็นการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการ 
3. คำนิยาม 

การกำกับติ ตามการประกันคุณภาพหลักสูตร ละวิทยาลัย หมายถึง กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน กระบวนการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)และการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ไ ป  
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะที่สภาการพยาบาลกำหนดและตาม
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ว่ า ด้ ว ย  เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี      
พ.ศ.2558 ซ่ึงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

   องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
   องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
   องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
   องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
   องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การประกันคุณภาพระดับคณะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 



๑๒๒ 
 

4. ตัวช้ีวั ที่สำคัญของกระบวนการ 
 4.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

4.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4.3 ผลการประเมินระดับหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
5. ความรับ ิ ชอบ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิ ชาการ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
6.  ังขั้นตอน  ละการปฏิบัติงาน 
    ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ  ู้รับ ิ ชอบ  อกสารที่ กี่ยวข้อง 

  

 
   

P  

                
 
 
 
 

 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมเพื่อจัดทำแผนบรหิารหลักสูตรที่
ครอบคลมุการตรวจสอบและกำกบั
ติดตามการประกันคณุภาพหลักสตูร
ตามที่กำหนด 

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 

1.รายงานการประชุม 
2.แผนบริหาร
หลักสตูร 
 
 

D  2.1 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
ประชุมทีมบรหิารหลักสตูร มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานเพื่อดำเนินการตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร 
   -การควบคมุคุณภาพ (Quality 
Control) 
  - การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Audit) 
   - การประเมินคณุภาพ (Quality 
Assessment) 
 
 
 

-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

1.รายงานการประชุม 
  
 

         

1.วางแผนตรวจสอบ
และกำกับตดิตามการ

ประกันคณุภาพ
หลักสตูรตามที่กำหนด

ใน มคอ. 2 

 2.มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อ
ดำเนินการตามเกณฑ์
การประกันคณุภาพ

หลักสตูร 

22 



๑๒๓ 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละ อีย ของวิธีปฏิบัติ  ู้รับ ิ ชอบ  อกสารที่ กี่ยวข้อง 

D  3.1 กรรมการบริหารหลักสตูรตดิตาม
ผลการดำเนินงานประกันคณุภาพ
หลักสตูรทั้งผลการดำเนินการและระบบ
และกลไกภายในกลุ่มงานอย่างน้อย 2 
ครั้ง/ป ี

-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

1.รายงานผลการ
ติดตามหรือรายงาน
การประชุม 

D  4.1 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ปรับปรุงผลการดำเนินงานและระบบ
และกลไกตามการติดตามผลการประกัน
คุณภาพหลักสตูรภายในกลุม่งาน 

-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1.รายงานผลการ
ติดตามหรือรายงาน
การประชุม 

C  5.1 คณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพหลักสตูรภายในกลุ่มงาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี

-คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1.รายงานผลการ
ติดตามหรือรายงาน
การประชุม 

C  6.1 งานประกันคณุภาพการศึกษา
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
ประกันคณุภาพหลักสตูรและระบบและ
กลไกให้คณะกรรมการบริหารเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

-งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.รายงานการประชุม 

C     ไม่อนุมัติ                        
 

7.1 คณะกรรมการบรหิารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 

 
A 

 
 
 

 

8.1 นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติทีด่ ี
8.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ ี

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการ
ดำเนินงานกับหน่วย 
งานท่ีคัดสรรรายงาน 
แนวปฏิบัติทีด่ ี
3. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี
 

 

        

6.รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

 

7.พิจารณา 

8. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

  ้     

3.ติดตามผลการ
ดำเนินงานประกัน

คุณภาพหลักสตูรภายใน
กลุ่มงาน 

 
4.ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 
5.ติดตามผลการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
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7.  อกสารอ้างอิงท่ี กี่ยวข้อง 
7.1 มคอ.2 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)  
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 
7.4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.  บบฟอร์มที่ กี่ยวข้อง 
8.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการ (มคอ.7) 
8.2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน  
 
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อ อกสาร  ู้รับ ิ ชอบ สถานที่จั  ก บ ระยะ วลาการ
จั  ก บ 

วิธีการจั  ก บ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

รายงานกรรมการบริหาร ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติ ตาม  ละประ มิน ล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
10.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
10.3 ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้การกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
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ข้อกำหน ที่สำคัญ ตัวช้ีวั ที่สำคัญ  ป้าหมาย 
1. องค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

1.การกำกับมาตรฐานของหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

- 3 ข้อ 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ นการ
รายงาน ล 

 บบฟอร์มจั  ก บ หน่วยงาน
จั  ก บ 

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน/ เกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

จำนวนข้อ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

2. ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

2.ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51  

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ นการ
รายงาน ล 

 บบฟอร์มจั  ก บ หน่วยงาน
จั  ก บ 

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัว
บ่งชี้/จำนวนตัวบ่งชี้ 13 ตัวบง่ชี้
  

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

3. ผลการประเมนิตัวบ่งชี้การ
กำกับการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

3.ตัวบ่งชี้การกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

    6 ข้อ 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ นการ
รายงาน ล 

 บบฟอร์มจั  ก บ หน่วยงาน
จั  ก บ 

ตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน/จำนวนตัวบ่งชี้ 

 - 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 
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 นวทางการ ขียนรายงานการประ มินตน อง (Self Assessment Report : SAR) ระ ับวิทยาลัย 
 1. หลักการ ขียนรายงานการประ มินตน องตามมาตรฐาน  
 จะต้องสะท้อนถึงสภาพจริงของการปฏิบัติงาน  โดยเรียงลำดับให้เห็นถึงกระบวนการ (Process) ของการ
ดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ที่ปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา  
 2. การ ขียน นวทางการพั นา 
  เน้นให้เห็นความชัดเจนถึงข้อที่ควรพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน ควรให้ครอบคลุมทั้งแนวทางการพัฒนา
กระบวนการทำงาน (PDCA) และแนวทางการพัฒนาผลลัพธ์  โดยเขียนแสดงให้เห็นว่าประเด็นปัญหาที่ต้องการ
พัฒนาแต่ละเรื่อง  (What) จะดำเนินการอย่างไร  (How) กับกลุ่มเป้าหมายใด  (Who)  โดยใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
(By Whom)  และกำหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด (When)  ทั้งนี้เงื่อนไขเวลาที่ระบุในแนวทางพัฒนาสะท้อนการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)  และทำได้ตามสภาพจริง 
 3. ส่วนประกอบของรายงานการประ มินตน อง 
  ก. การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย  ควรมีส่วนประกอบของรายงานดังนี้ 

3.1 ปก 
3.2 คำนำ 
3.3 สารบัญ   
3.4 บทสรุปของผู้บริหาร   
3.5 ส่วนนำ   ประกอบด้วย 

1) ประวัติวิทยาลัย 
2) ปรัชญาหรือปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ 
3) โครงสร้างการบริหารงาน 
4) โครงสร้างพื้นฐานของวิทยาลัย โดยย่อ 
5) หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนโดยย่อ 
6) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
7) จำนวนนักศึกษา  จำนวนอาจารย์  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน  (จำนวน 

อาจารย์ให้จำแนกตามวุฒิการศึกษา) 
8) งบประมาณรายรับ – รายจ่ายตามปีงบประมาณ 

3.6 ส่วนสำคัญ   ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ โดย 
แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ชื่อตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ตัดสิน 
2) ผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้   ให้รายงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง รายงาน 

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน    ส่วนที่สอง รายงานการบรรลุเป้าหมายของผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับท่ี
กำหนดไว้ ในแต่ละตัวบ่งชี้  

 3) ผลการประเมินตนเอง 
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4) จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาตามรายตัวบ่งชี้  
5) รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ตามรายตัวบ่งชี้ 
6) ผลการประเมินตนเองของแต่ละมาตรฐาน 

3.7 ส่วนสรุป ประกอบด้วย 
1) ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้และแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
2) ตารางสรุปผลคะแนนภาพรวมขององค์ประกอบคุณภาพ   

3.8 ภาคผนวก  
1) ข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการประเมินคุณภาพ 
2) ค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
3) อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  ข. รายงานการประ มินตน องระ ับภาควิชา/ระ ับกลุ่มงาน  
  การเขียนรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา/กลุ่มงาน ควรมีส่วนประกอบของรายงานดังนี้ 
 1) ปก 

2) คำนำ 
3) สารบัญ 
4) บทสรุปของผู้บริหาร  โดยระบุจุดเด่น  จุดอ่อน  แนวทางการพัฒนาทั้งรายตัวบ่งชี้และราย

องค์ประกอบคุณภาพ   
5) ส่วนนำ  ประกอบด้วย  
- ชื่อภาควิชา/ชื่อกลุ่มงาน 
- วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ของภาควิชา/กลุ่มงาน 
- โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา/กลุ่มงาน 
- หน้าที่ความรับผิดชอบของภาควิชา/งาน/งานตามโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มงาน 
- รายชื่อ และจำนวนอาจารย์/บุคลากรในภาควิชา/กลุ่มงาน 
- ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำเสนอของภาควิชา/กลุ่มงาน (ถ้ามี) 
6) ส่วนสำคัญ   เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้  โดยแต่

ละองค์ประกอบมีรายละเอียด  ดังนี้ 
-  ชื่อตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
-  ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้   โดยรายงานเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่หนึ่ง รายงานผลลัพธ์จากการดำเนินงาน     
ส่วนที่สอง รายงานการบรรลุเป้าหมายของผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับท่ีกำหนดไว้

ในแต่ละตัวบ่งชี้ และผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้   
7) ส่วนสรุป   แสดงตารางสรปุผลคะแนนการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้และแต่ละ

องค์ประกอบ   ตารางสรุปผลคะแนนภาพรวมขององค์ประกอบ  
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8) ภาคผนวก   ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการประเมินคุณภาพ   เป้าหมายและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 4. การกำหน หมาย ลข อกสารหลักฐาน 

การกำหนดหมายเลขเอกสารหลักฐานให้ระบุเป็นชุดหมายเลขเอกสาร   1 - 2 

ชุดหมายเลขท่ี 1   หมายถึง ลำดับของตัวบ่งชี้  
ชุดหมายเลขท่ี 2   หมายถึง ลำดับเลขท่ีเอกสาร 

ตัวอย่างกรณีเป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (เกณฑ์ระดับสถาบัน) 
หลักฐานที่อ้างอิง คือ 1.2 – 1   
หมายถึง  ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (เกณฑ์ระดับสถาบัน ของสกอ.) 
             1      คือรายการเอกสารหลักฐานที่นำมาอ้างอิงในตัวบ่งชี้นี้รายการลำดับที่ 1  
ตัวอย่างกรณีเป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เกณฑ์ระดับสถาบัน) 
หลักฐานที่อ้างอิง  คือ 2.1 – 1 - 1    
หมายถึง  2.1   คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (เกณฑ์ระดับสถาบันของสกอ.) 
  1    คือเกณฑ์ข้อที่ 1  ของตัวบ่งชี้ 2.1  ทีน่ำมาเขียนรายงานผลการดำเนินงานในตัว

บ่งชี้ 2.1 
  1    คือ รายการเอกสารหลักฐานที่นำมาอ้างอิงในเกณฑ์ ข้อที่ 1 ของตัวบ่งชี้ 2.1ลำดับ

ที่ 1  กรณีมีรายการหลักฐานหลายชิ้นให้เรียงลำดับตามรายการหลักฐานอ้างอิง 
 5. รูป บบการพิมพ์รายงานการประ มินตน อง 

 5.1  ใช้ตัวอักษร Tahoma  ขนาด 10 (เพ่ือให้สอดคล้องกับการบันทึกข้อมูลใน CHE QA 
online) 
  5.2 ตั้งค่าหน้ากระดาษตามรูปแบบดังนี้ 
   หัวกระดาษ   ใช้    1.5 นิ้ว  ท้ายกระดาษ ใช้   1    นิ้ว 
    ซ้าย           ใช้    1.5 นิ้ว ขวา            ใช้   1    นิ้ว 
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ภาค นวก 
 
ภาคผนวก ก แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้กระบวนการและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ 
ภาคผนวก ข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
ภาคผนวก ค ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
ภาคผนวก ง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก จ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ภาคผนวก ฉ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาค นวก ก 
 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 3.1 
 

การรับนักศึกษา 
1. การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษาคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อม

ของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 
2. เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน 

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4. นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5. ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา 
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

6. การกำหนดคณุสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ 
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7. กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

ภาค นวก ก 
 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 3.2 
 

การควบคุม ู ลการ ห้คำปรึกษาวิชาการ ละ นะ นว ก่นักศึกษา 
1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์

ทีป่รึกษา 
2. เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
4. การแนะนำ การลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
5. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ 

พัฒนา 
6. นักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
7. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน

อ่ืนๆ 
กิจกรรมการพั นาศักยภาพของนักศึกษา ละการ สริมสร้างทักษะการ รียนรู้ นศตวรรษที่ 21 

8. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท 
กิจกรรม 

9. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 

10. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
11. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น 

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
12. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT  

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
13. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
14. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 
15. หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น 
16. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มีVisiting Professors ที่มาช่วย

สอนหรอืให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 3.3 
 

 ลที่ กิ กับนักศึกษา 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2. อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 



๑๓๒ 
 

ภาค นวก ก 
 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ 
1. การวางแผนระยะยาวดา้นอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

3. อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวฒุิการศึกษา ตำแหนง่ทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ตำ่กว่าตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4. สถาบนัต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 

ตามเป้าหมายที่กำหนด 
5. ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน 

อัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรโดย
การมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ) 

6. สถาบนัมีระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มปีระสทิธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่ 
กับสถาบนั ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตรากำลังแผนการสรรหา
และรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรง แผนการหาตำแหนง่ทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอ่ืน ๆ ตามบริบท 

7. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด สถาบันต้องมี 
วิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

8. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดลุกับ
ภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงดา้นจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลนักศึกษา 

9. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10. การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
11. ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12. ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 
13. ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14. ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่ง สริม ละพั นาอาจารย์ 
15. สถาบนัให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพทีสู่งขึ้นเพื่อส่งผลต่อ

คุณภาพของบัณฑิต 
17. การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พฒันาตนเองในการสรา้งผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง 
18. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวชิาการระหว่างอาจารย์ทัง้ในและระหว่างหลักสูตร 
19. การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์(ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน) 
20. การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์
21. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ ในสาขา/หลักสตูร 

 



๑๓๓ 
 

ภาค นวก ก 
 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 4.3 

 ลที่ กิ กับอาจารย์ 
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 5.1 

สาระของรายวิชา นหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ

ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษา

ได้เรียน 
3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ 

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4. คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวาง 

ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5. เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8. การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9. การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดใน

หลักสูตร 
10. การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี(ประ   น พิ่ม ติม) 
12. การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น  

วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต 
13. หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ี 

กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

ภาค นวก ก 
 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 5.2 

การวางระบบ ู้สอน 
1. ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกบัรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวชิาที่สอน  

(คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวชิาการของผูส้อน) 
2. หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รบั การพัฒนา

มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์(ในแต่ละหลักสตูร  
นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3. มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4. การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวชิา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชา 
แจกนักศึกษา และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวชิา 

5. นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี 
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสทีจ่ะมีปฏสิัมพนัธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ทีป่รึกษา  
เท่าเทียมกัน 

6. หากมีการกำหนดให้มีTA, RA ช่วยสอน ต้องได้รบัการฝึกอบรม การให้คำนำ และการปรับปรุงพฒันา 
ให้มีความสามารถในการปฏบิัตงิานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

กระบวนการ รียนการสอน 
7. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
8. การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
9. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น ทฤษฎีและการปฏบิัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวฒุภิายนอก/ 

ผู้ประกอบการ การศึกษาดงูาน ฯลฯ 
10. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พืน้ฐานที่จำเป็นตอ้งมีก่อน 

เข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
11. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การ

ประกอบอาชีพ 
12. การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร  

การพูดฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ดว้ยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยสีื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

13. การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 
กระบวนการ รียนการสอน 

14. การสอนแบบเนน้การปฏบิัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดงูาน 
15. มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
16. การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning 
17. การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์(ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน) 
18. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
19. อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสตูร 
20. การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
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ปริญญาตรี(ประ   น พิ่ม ติม) 

25. การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

26. การนำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรก 
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

27. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28. ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
29. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 
 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 5.3 

การประ มิน ู้ รียน 
1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2. น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา

ฯลฯ) 
3. การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบ
อาชีพ) 

4. การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

5. การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงใน
โลกแห่งการทำงาน) 

6. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้อง

กับท่ีเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของ
รายวิชา) 

8. การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
9. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ 

มคอ.7 
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 นวทาง นการประ มินตัวบ่งช้ี 6.1 
 

ความ หมาะสม ละ พียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ ละทรัพยากรการ รียนรู้ 
1. การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ 

เรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3. การจัดพ้ืนที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงาน

ร่วมกัน 
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5. สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษา 

สามารถตดิต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
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