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 (ก) 

 

ในการด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจุดมุ่งหมายหลักของการ
ด าเนินงานประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน   ซ่ึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และตามมาตรา 48 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรา  49 โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  โดยปรับมาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คณะ  และสาขาวิชา มีแนวปฏิบัติในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  มาตร ฐานต่างๆที่ เก่ียวข้องกับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2557  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   
ระดับคณะ ระดับสถาบัน จุดมุ่งหมายเพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
การพัฒนาคุณภาพ 

การจัดท าคู่มือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  จากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน   
ในการนี้จึงขอขอบคุณคณะท างาน ผู้บริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากร
ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท า คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ 

 

 
(อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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  ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set)   
 คณะผู้จัดท า   

 

 

สารบัญ (ต่อ) 



บทที่  1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจในด้านการ

ผลิตบัณฑิต  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพระดับสูง  สนองความต้องการของสังคมทั้งใ นภาครัฐและ
เอกชน   และสอดคล้องกับความต้องการ ก าลั งคนในการพัฒนาประเทศ  จา กภาร กิจดั งกล่า ว  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยจึงตระหนัก  และพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม  ดังนั้นเม่ือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา  ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีมีนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญอย่าง
หนึ่งของมาตรฐานการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ  คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย  

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง  
4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัย ดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
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6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน  โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  เม่ือวันที่
24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดย
ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานต้ังแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) 
ที่ต้ังไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเก่ียวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก”เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภ ายในเสนอต่อสภา
สถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ  และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน)หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย  1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี
นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

 
2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี  ฉบับท่ี 2   (พ.ศ.  2551 -  2565)     และแผนพัฒนา

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

และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพโดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ  ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ ต่างกัน   
รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย    ทั้งการ
พัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่นการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท  
ท้องถิ่นระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์   ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้    จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  อาทิ   สามารถสร้างความ
เป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง    สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น     ส่งผลเชิงบวกต่อ
การผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม
ลดการว่างงานโดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรอง  
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วิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ  เป็ นฐานและเง่ือนไขในการจัดสร ร
งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม 
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน  สถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา 
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง  หรือเน้นทั้งสองด้าน  รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น  2 ลักษณะ
คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท า 
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ 
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี 
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ ม 
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 
2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น า  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมี
สุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนา
วิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงจะ
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น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและ
พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้
และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่ คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 
 
 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที ่ 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 
ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท า 
มาตรฐานสถาบัน อุดม ศึกษา ตามประกาศกระทร วง ศึกษา ธิกา ร  พ .ศ.2551 เ พ่ือน าไปสู่ก า รพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่ มีปรัชญา  วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  โดยก าหนดให้คุณภาพ
ของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก า กับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ 
ฉบับดังกล่าว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึงต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 
2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
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สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา  47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยั งคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2545 ซ่ึง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก  2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 2) 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและ
แจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภา พการศึกษาต่อ
สาธารณชน 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่
จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
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ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
      3.1.1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
               ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553

ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  
โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบัน
พัฒนาขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน  การ
ด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบัน
บรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

             หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
              1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า  และกระบวนการซ่ึง

สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  รอบใหม่ ประกอบด้วยการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการต้ังแต่การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ  จะมุ่ง
ไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน  เป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ
และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน  ซ่ึงเป็นการประเมิน
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  สมศ. เพ่ือไม่ให้
เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการ
ตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น  5

ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้ก่ี
ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และ
การประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้  คณะหรือสถาบันด าเนินการ  และกรรมการประเมิน (peer 
review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (ซ่ึงอยู่ในรูป
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว ้

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline)ใน
การจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก  4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย  (3) 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ  ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็น
การบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด  ซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทท่ี 5 ถึงบทที่ 7  ของคู่มือฉบับนี้จึงได้
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และตัว
บ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ  ซ่ึงภายใต้ตัวบ่งชี้ที่ เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อน
ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ ที่ มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุก
ระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  และกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส า คัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้  คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและ
สถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน  ต้ังแต่ระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตรระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท า คู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือ
ก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส า คัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด 

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับต้ังแต่ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร คณะวิชา  และสถาบัน
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานต้ังแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วย 
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จั ดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ต่อไป มาตรฐา นการอุดมศึกษาที่ จัดท าขึ้น ฉบับนี้ไ ด้ใช้มาตรฐานกา รศึกษาของชาติที่
เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกร รมกา รการ อุดมศึกษายั งได้ก า หนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์ มาตร ฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
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การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและ
พัฒนาสู่สากล ซ่ึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับ
การศึกษาตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
อ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ 
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดง
ในแผนภาพที่ 1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  1.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/

สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 
มาตรฐานด้าน

คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

มาตรฐานมหาวทิยาลยั 
-มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 
-มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

 

หลักเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐาน  รวมถึง

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการ 
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5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ ต้องด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ  มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้อง
ดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์  (output/outcome) ซ่ึงต่างจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
 
 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า  เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  (CHE QA 
Online) ซ่ึงเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  ต้ังแต่การจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  เพ่ือน าเสนอ
สภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล
เชื่ อมโย งร ะหว่ างกา รประกันคุณภา พภาย ในของสถาบั น  การ ติดตามตร วจสอบของต้นสัง กัด ดังนั้ น 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับหลักสูตร การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพออกไป
รับใช้สังคม 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การ
ปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ

สถาบัน 

รายงานประจ าปี การตรวจเยี่ยม 
รายงาน 

ผลการประเมิน 
การติดตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลับ ติดตาม ตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก 3ปี 
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ  ความรู้และทักษะ
ในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกัน 
คุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่  (2558 - 
2562) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เริ่มใช้มาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี
การศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  ในรอบแรก
นี้ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่ เป็นปัจจัยน าเข้า  กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์  โดย
ครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็น
ภาระซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบ
การประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมอง
การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการเงิน  และ
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยก
ใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  สถาบันที่เน้นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต
เพียงอย่างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพ
อย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดย
น าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์
และวิธีก ารประกันคุณภาพการ ศึกษา พ.ศ.2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร .) 
ในกรณี มหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  
ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในก ารประเมิน
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คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่
สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ  คือ ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ  มีการก าหนดประเภท
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
ได้แก่กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบัน
เฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณา
เพ่ิมเติมในสาระที่เก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ  4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา  และ
เพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์
ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย  (process performance) ซ่ึงได้ก าหนดหลักการ
พัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
ที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพของคณะ 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผล
การบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ  และภาพรวมของสถาบันอัน
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา
ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้งการสร้างความ
ม่ันใจต่อสังคมในเรื่อง คุณภาพบัณฑิตโดยผู้ เรี ยนมีงา นท า  ผู้ เรี ยนมีคุณภาพตา มกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้น
ที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการต้ังแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับ
ผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
วิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพใน
ทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา  มี
ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้งมีการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา  
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน
การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา  และเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้  ต้องสนองต่อเจตนารมณ์
ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553 
อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ต้ังแต่ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน  เช่น ระบบ AUN - QA หรือ 
ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและ
เสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต้อง
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553 

 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน  (Plan) การด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง  (Act) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

P  = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม
หรือต้ังแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
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D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1–เดือนที่ 12 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป) 

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

A  =  วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน(รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย )มาจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและเสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป  หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรือ
งบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเอ งระดับหลักสูตร

ผ่านระบบ CHE QA Online 
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
8. ผูบ้ริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในที่สถาบันแต่งต้ัง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ผ่านระบบ CHE QA Onlineภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา  ทั้งระดับหลักสูตร  ระดับคณะและระดับสถาบัน  ตามล าดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน  และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน
ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรก าหนดไว้
ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่าก่ึงหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษาเป็น
ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญา เอก คณะกรรมกา รมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ งทางวิ ชากา รระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน  ไป
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภา พการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.หรือ
ที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

           - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

     - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ 

     - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

2. กรรมการ 
     - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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     - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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      บทที่  3 
ข้อมูลเบื้องต้นของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้ังอยู่  ณ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 
ต าบลนา วุ้ง  อ า เภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  เ ริ่มแรกจั ดต้ังเป็นคณะด้วยการพัฒนามาจากภาควิช า
เกษตรศาสตร์  ซ่ึงสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าหน้าที่ผลิตครูเกษตรตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2518  ต่อมาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
พ.ศ. 2527  จัดต้ังคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)   มาตรา 5    
พ.ศ. 2527 จัดแบ่งการบริหารออก  เป็น 3 ภาควิชา  ได้แก่  

1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา  2 โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร  และโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

2. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปิดสอนระดับอนุปริญญา ได้แก่   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร 

3. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  ซ่ึงไม่ได้ผลิตบุคลากรด้านนี้โดยตรง  แต่รับผิดชอบสอนวิชาด้านการ
ส่งเสริมการเกษตรแก่นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและวิชาเอกพัฒนาชุมชน ขณะเดียวกัน  ได้ยกเลิกการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูเกษตร (ค.บ.เกษตร) ยังคงสอนเพียงกลุ่มวิชาเลือกพ้ืนฐานการงานสายอาชีพ
ให้แก่นักศึกษาสายประถมศึกษาจนถึง พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2537โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (2 ปีหลังอนุปริญญา )  
เพ่ิมขึ้นอีกโปรแกรมหนึ่ง 
พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เพ่ือให้มีความเป็นอิสระ
และคล่องตัวท้ังในด้านการด าเนินงานและการเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ต าแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยต าแหน่งหัวหน้าคณะได้เปลี่ยนเป็นคณบดีโดยแบ่งการบริหารงานในรูปของ
ภาควิชา 3 ภาควิชาเหมือนเดิม คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และภาควิชาส่งเสริม
การเกษตร  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตบุคลากรใน 2 โปรแกรมวิชา  คือ 

1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   เปลี่ยนการผลิตบุคลากรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร  ไปเป็น สาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตร 4 ปี  รุ่นแรกเม่ือปีการศึกษา  2538 และหลักสูตร
ปริญญาตรี 2 ปี  (ต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา)  เม่ือปีการศึกษา  2539 

2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เม่ือปี
การศึกษา  2539  
พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  (ค.ส.ส.)  ได้จัดท าร่างการแบ่งส่วนราชการใหม่  โดยคณะ
วิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แต่ไม่เป็นทางการเนื่องจากยังไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครู(อ.ก.ค.) กระทรวง (ติดมติคณะรัฐมนตรี) 



 

พ.ศ. 2541 ภาคเรียนที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานในรูปของภาควิชาเป็น
โปรแกรมวิชาแทน  ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏโดยจัดการเรียนการสอนเป็น  3  
โปรแกรมวิชาคือ 

1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านพืช
ศาสตร์ และได้วางแผนเปิดระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านสัตวบาลเพ่ิมขึ้นอีก 1 ห้องเรียน 
(35 คน)  ในปีการศึกษา  2542 
2. โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  เตรียมแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  4 ปี 
และ 2 ปี  (หลักสูตรต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา)  ในปีการศึกษา 2542 โดยงดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา 

3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอนระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี  
พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตาม 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังคงมีฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตาม
กฎกระทรวงการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2548 เม่ือวันที่ 
1 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี  5  หลักสูตรคือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

และในปี 2548 นี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อการบริหารจากโปรแกรมวิชาไปเป็นสาขาวิชาให้
สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 
หลักสูตร ได้แก่   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเขต 3 แขนง คือ 
1.1. แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1.2. แขนงเทคโนโลยีการเกษตร 
1.3. แขนงการจัดการเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ 
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  และวิทยาศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

โดย หลักสูตรที่พัฒนาใหม่และปรับปรุงนี้ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามาต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 นอกจากนี้
ในปีการศึกษา 2549 ทางคณะได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เม่ือ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 โดยได้เปิดรับและเปิดการสอนนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2552  

ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ 

ระดับปริญญาตรี 
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ระดับปริญญาโท 
 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

เพ่ือการพัฒนา 
ต่อมาในปีการศึกษา 2555  ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่  1  หลักสูตร  คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
และในปี 2558 คณะได้ปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนา   

 
ปรัชญา (Philosophy) 

คุณธรรม น ารู้ สู้ปัญหา สู่ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น สู่สากล  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
องค์กรที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น 

ชาติ และอาเซียนในปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ 
และประชาคมอาเซียน 

2. วิจัยและพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจ

วัฒนธรรมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ค่านิยม 
S  M  A  R  T 

S = จิตสาธารณะ (Spirit) การมีจิตส านึกทางสังคมรู้จักเสียสละ ร่วมมือในการด าเนินงาน
โดยค านึงถึงประโยชน์ทีจะเกิดขึ้นกับส่วนรวม 



 

M = คุณธรรม  (Moral) การมีจิตส านึกประพฤติตนในคุณธรรม โดยเฉพาะด้านความ
ซ่ือตรง และมีวินัย อดทน 

A = ความสามารถ (Ability) ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ในการท างาน 
R = ส านึกน าความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การท างานตามหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ 
T = เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง มีการน าหลักการ ความรู้  เทคนิคกระบวนการ 

เครื่องมือ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
 
เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. มีงานวิจัย และการบริการวิชาการที่ได้คุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ประเทศ 

และสากล 
3. สามารถพัฒนาชุมชุนให้มีความเข้มแข็ง 
4. สามารถส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริพระราชประสงค์ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5. สามารถส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. มีความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียนที่เหมาะสม 
7. คณะมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
8. มีระบบประกันคุณภาพที่เป็นรูปธรรม และได้มาตรฐาน 
9. มีบรรยากาศของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

นโยบายการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดนโยบายการบริหารคณะเป็นกรอบทิศทาง

แก่คณะ ดังนี้ 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ 
2. จัดหาและพัฒนา และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ และได้มาตรฐาน 
3. เพ่ิมทักษะด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และธุรกิจให้กับ

นักศึกษา 
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. ก าหนดนโยบาย และทิศทางวิจัยของคณะให้มีความชัดเจนโดยใช้ปัญหาจากท้องถิ่นเป็นโจทย์วิจัย 

เพ่ือพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
6. สร้างความพร้อมในการท างานวิจัยให้กับอาจารย์ และบุคลากร โดยจัดอบรมให้ความรู้หรือ

จัดการความรู้ขบวนการท าการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย 
7. จัดระบบสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท างานวิจัยมากขึ้น 
8. สนับสนุนหรือแสวงหาแหล่งทุนให้กับอาจารย์ และบุคลากรในการท างานวิจัย 
9. จัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับอาจารย์ และบุคลากรอย่าง

สม่ าเสมอ 
10. ส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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11. จัดกิจกรรม หรือโครงการความร่วมมือ เพ่ือสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และพระราชประสงค์ 

12. วิจัย และพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหาร และการเกษตรเพ่ือให้ได้มาตรฐาน  
13. ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการด าเนินโครงการ และกิจกรรมให้ครอบคลุม และชัดเจน 
14. มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
15. พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพให้มีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 
 
อัตลักษณ์     

ซ่ือสัตย์  มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งาน  ปฎิบัติการเด่น 
ค าอธิบาย 
ซ่ือสัตย์  หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความซ่ือตรง ไม่คิดโกง ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ลักขโมย 
มีวินัย  หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและระเบียบ และระเบียบแบบแผนที่สังคมก าหนดไว้ 
ใฝ่รู้  หมายถึง บัณฑิตแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียรพยายาม ในการเรียนรู้ รักการอ่าน 

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
สู้งาน  หมายถึง มีความอดทน สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปฏิบัติการเด่น หมายถึง การมีทักษะทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกหรือ

ผู้ใช้บัณฑิต  
เอกลักษณ์ 
     พัฒนาการเกษตรและอาหาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึง  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งเน้นพัฒนาการเกษตรและอาหารตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 โครงสร้างการบริหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
- วางแผนด าเนินการด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 
- ประสานงานกับหน่วยงาน/
องค์กรเครือข่ายต่างประเทศ 
และในประเทศ 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
คณะท่ีจะเข้าโครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
- ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

คณบดี 

ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- อาจารย์ท่ีปรึกษา 
- ประสานงานสาขาวิชา 
- หลักสูตรและแผนการเรียน 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การวัดผลและประเมินผล 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
- วางแผนและนโยบายด้าน
วิจัย    
   และบริการวิชาการแก่
ชุมชน 
- ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
- ฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
   ทางการวิจัยและบริการ    
   วิชาการ 
- บริการวิชาการแก่ชุมชน 
- ติดตามและประเมินผล
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
- ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
- ระเบียบวินัยนักศึกษา 
- เผยแพร่ช่ือเสียงนักศึกษา 
- ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
- งานธุรการและสารบรรณ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานพัสดุและอาคารสถานท่ี 
- งานจัดท างบประมาณ 
- งานบริการและสวัสดิการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานทรัพย์สินและรายได้ 

ประธานสาขาวิชา 
- วางแผนและบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
- ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- บริการวิชาการชุมชน 

คณะกรรมการประจ า                  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเกษตร 
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 
1. ซ่ือสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และขยันอดทน  
2. มีความรู้ และทักษะ วิชาชีพด้านการเกษตรและอาหาร 
3. มีภาวะผู้น าและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และประเทศชาติ  
4. มีจิตสาธารณะ และส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มีจรรยาบรรณด้านวิชาชีพในการผลิตอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงด าเนินการตามระบบดังกล่าว คือ 

1. บริบทของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ข คือสถาบันที่เน้น
กา รผลิตบัณฑิ ตปริญญาตรี และมีพระรา ชบัญญัติมหา วิทยา ลัย ร าชภัฏ  พ.ศ.25 47  ก า หนดเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  การคมนาคมสะดวก มหาวิ ทยาลัยจัดให้
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ประกอบด้วย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. ผู้ส่งมอบ  ผู้ส่งมอบส าคัญของมหาวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก าหนดนโยบายเพ่ือ
มหาวิทยาลัยน าไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพว่า “ให้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และถ่ายทอดมาเป็นนโยบายด้านการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 

3. ปัจจัยน าเข้า  ปัจจัยน าเข้าของการประกันคุณภาพ คือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ.2553 นโยบายและมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา  นโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึง บุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกระดับ 

4. กระบวนการ  กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพเป็นกระบวนการบริหารเชิงบูรณาการบริหารกับ
ประกันคุณภาพ (Integrated Management and Quality Assurance Process) จะเป็นการบูรณาการ
เกณฑ์และระบบประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย การวิเคราะห์เกณฑ์และระบบการประกันคุณภาพายใน 
(Internal Quality Assurance –IQA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก (สมศ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา  
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นเป้าหมายและกระบวนการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้



 

มุ่งให้เกิดคุณภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยให้ความส าคัญการบริหารในระดับหลักสูตร  คณะ มหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย  โดยการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ 

4.1 ขั้นวางแผน (Plan) คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT analysis) และการสังเคราะห์ (TOWS analysis) จัดท าเป็นกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์และแผนอ่ืนๆ 
เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  แผนพัฒนาบุคลากร  แผนบริหารงาน แผนการผลิตบัณฑิต  แผนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  แผนบริหารวิชาการ  และแผนท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนบริหารความเสี่ยง  
แผนการจัดการความรู้ เป็นต้น  โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ฉบับปีการศึกษา 2557  
เป็นแนวทางน า  โดยจัดท าเป็นแผนประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  แผนประกันคุณภาพระดับคณะ 
และแผนประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 

4.2  ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นการควบคุม ติดตามให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผน  
โดยผ่านระบบบริหารของหลักสูตร  คณะ และมหาวิทยาลัย  และด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลใน
การด าเนินงาน (Common Data Set)  

4.2.1 ระดับคณะ คณะกรรมการประจ าคณะมีการด าเนินงานดังนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพของคณะที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และจัดท า

คู่มือปร ะกัน คุณภาพภา ยในของคณะตามบริบทของคณะที่สอดคล้อง กับมหา วิทยาลั ย  และเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือเห็นชอบ 

(2) คณะกรรมการประจ าคณะมีการประชุมพิจารณาก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ  
รูปแบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซ่ึง
มี 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยใช้แนวทางการบริหารคณะตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 -5.2 คือ การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

(3) คณะกรรมการประจ าคณะก ากับ ควบคุม ติดตามให้บรรลุเป้าหมายตามแผนและ
ระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกันของทุกหลักสูตร 

 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 
1. คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ 

2. ควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุน และช่วยเหลือจะให้ด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้และเกณฑ์ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในระบบคณะ 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจัดท ารายงานประเมินตนเอง ( SAR) 
รองรับการประเมินคุณภาพ 

4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพ 
 

การก ากับ การควบคุม  ติดตาม สนับสนุน และประเมินคุณภาพ  
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 การก ากับ การควบคุม ติดตาม สนับสนุน และประเมินคุณภาพตามระบบและกลไกได้รับการแก้ไขใน
ทุกระดับ คือ ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินไปตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) มากกว่า 1 วงรอบ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเทียบเคียงกับหน่วยงาน
อ่ืนในกลุ่มสถาบันเดียวกัน 
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แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
ประจ าปีการศึกษา  2557 

 
ล าดับ กิจกรรมการด าเนินงาน 

                    เป้าหมาย                  
(ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

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

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมการ และวางแผนปฏิบติการ (P)   

1 ทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีตาม
มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และอัต
ลักษณ์ของหน่วยงาน 

 - นโยบายประกันคุณภาพ
ระดับคณะ       
- คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา         
 - ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานของ 
สกอ.และตัวบ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์                           
-ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ที่ครอบคลุม การพัฒนา
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 

คณะฯ   

        
 

      

  

       
 2  แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับคณะ สาขาวิชา 

  

 

 

     
  

   
     

3 จัดท าแผนด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 - แผนด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษาของคณะ 

คณะฯ 

    

  

        
 

            
 

ล าดับ กิจกรรมการ                     เป้าหมาย                  หน่วยงาน ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 
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ด าเนินงาน (ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า) รับผิดชอบ 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา การด าเนินการตามแผนและปฏิบัติการ (D) 

 1 ประชุมช้ีแจงนโยบาย/
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และการ
ประเมินตนเอง โดย
ผ่านระบบ CHE QA 
Online System 

 - บุคลากรในคณะมีความรู้ 
ความเข้าใจระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  

 

    
  

 
             

2 คณะด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในโดยใช้
กระบวนการ PDCA ให้
ครอบคลุม การพัฒนา
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

 - คู่มือปฏิบัติงาน/ระเบียบ
ปฏิบัติงาน (Work 
Manual/Procedure (WP) และ
วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน 
(Work Instruction) (WI)                               
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ และสาขาวิชา 

 

        
 

 
             

3 จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพและโครงการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพตาม
ตามประเด็นที่ได้จาก
การประเมินในรอบปีที่
ผ่านมา 

 - แผนปรับพัฒนาคุณภาพและ
โครงการที่สอดคล้องกับประเด็น
การปรับปรุงคุณภาพ                                            
- ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพและ
โครงการ 
 

 

 

 

      
 

       
 

ล าดับ 
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

                    เป้าหมาย                  
(ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

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

 
 



 

4 จัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานประเมิน
ตนเองที่ได้มาตรฐาน 

 - รายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินตนเองของคณะ/
สาขาวิชาการ                       
- ข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ที่
เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีทั้งภายใน
และภายนอกทั้ง 9 องค์ประกอบ                                      
- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินการประกัน
คุณภาพ                             
- หลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธาณ
ชน 

  

       
  

 

  

           
5 จัดเก็บข้อมูลระยะ 12 

เดือน ตามตัวบ่งช้ี 
ระดับหลักสูตร และ
คณะ 

 - ข้อมูลสาขาวิชา/และคณะ 
ครบถ้วนถูกต้อง                                              
 
 
 
 

คณะและ
สาขาวิชา 

        
 

 
             

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินผล ( C )  
1 สาขาวิชาจัดท า SAR 

และเตรียมรับการ
ประเมิน 

 - SAR ระดับสาขาวิชา ที่เป็น
เอกสารรูปเล่มและ CHE QA 
Online System 

สาขา/
คณะ 

        

 

       
 

2 รับประเมินระดับ
สาขาวิชา 

รายงานผลการประเมินระดับ
สาขาวิชา 

สาขาวิชา 

        
 

 

 

     
 

ล าดับ 
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย                  
(ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

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

 
 3 คณะ จัดท า SAR และ

เตรียมรับการประเมิน 
 - รายงานผลการประเมินระดับ
คณะ ที่เป็นเอกสารรูปเล่มและ 
CHE QA Online System 

คณะ 
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4 คณะรับประเมิน  - รายงานผลการประเมินระดับ
คณะ ที่เป็นเอกสารรูปเล่มและ 
CHE QA Online System 

คณะ 

        
 

  

 

    
 

5 ประเมินผลลัพธ์ของ
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของคณะ 

 - รายงานผลส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพของคณะในด้านต่าง ๆ ที่
เกิดจากระบบการประกัน
คุณภาพในทุกหน่วยงาน 
 

คณะ 

        
 

      

 

 
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา การน าผลการประเมินปรับปรุงแก้ไขและจัดท าแผนพัฒนางาน (A) 

1 จัดประชุมทบทวนผล
การประเมิน การ
ประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือท าการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการปรับปรุง แก้ไข 
และก าหนดหัวข้อเร่ือง
ที่ส าคัญในการปรับปรุง 

 - หลักฐานข้อมูลการประชุม                
- รายงานสรุปผลการปรับปรุง              
- ข้อมูลหลักฐานการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน และการจัดล าดับ
ความส าคัญของการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ              

คณะ 

        
 

   

 
 

  

 

 

 

 

ล าดับ กิจกรรมการด าเนินงาน 
                    เป้าหมาย                  

(ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

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

  2 จัดท าแผนปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการ ประกัน 
คุณภาพภายในตามหัวข้อ
เร่ืองที่ได้จัดล าดับ
ความส าคัญ 

 - หลักฐานข้อมูลการประชุม                 
- แผนการปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน                         
 - โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
หัวข้อเร่ืองที่เป็นประเด็นส าคัญ
ต้องปรับปรุง 

คณะ 

       
  

 
      

  

     

ส.ค.-ต.ค58 



 

3 เตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ/กลุ่ม
สาขาวิชา จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบที่ 4 

- ข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ของ
คณะครบถ้วนสมบูรณ์                                           
- ตัวบ่งช้ี ระดับคณะที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งช้ี                             
- เอกสารอ้างอิงผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการและผู้ช้ีแจงทุก
หน่วยงาน                          
- จัดเตรียม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

คณะ/
สาขาวิชา 

 

       
 

 
             

  สาขาวิชารับการประเมิน
จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รอบที่ 4 

หรือสาขาวิชามีผลการ
ด าเนินการระดับ ดี และดีมาก
ทุกองค์ประกอบ และได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานปละ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบที่ 4 
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ตารางท่ี 3.3 ค่าเป้าหมาย ประเมินคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย คะแนนประเมินของคณะ 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.53 3.53 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

4.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

3.51 3.51 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

3.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5.00 
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.01/ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 60,000 
บาท 
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 50,000 
บาท 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
25,000 บาท 

5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ร้อยละ 30 
กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อยละ 30 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
ร้อยละ 20 

5.00 

เฉล่ียองค์ประกอบท่ี 2 5.00/ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 5.00 

เฉล่ียองค์ประกอบท่ี 3 5.00/ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 5.00 

เฉล่ียองค์ประกอบท่ี 4 5.00/ดีมาก 
องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5 ข้อ 5.00 

เฉล่ียองค์ประกอบท่ี 5 5.00/ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกองค์ประกอบ 4.54/ดีมาก 

 
หมายเหตุ : ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 1/2558 วันท่ี 13มีนาคม  
2558 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 3/2558 วันท่ี 30 มีนาคม 2558 
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บทที่ 4 
 

นิยามศัพท์ 
 

การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่ มีอยู่ในองค์กรซ่ึง 
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้  และ 
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน 
สูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ 
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือ 
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น 
ความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี 
ต่างๆ เข่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า  “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ 
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันใน 
ที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุงดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน  และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสกัด  

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ชุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ 

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้เก่ียวข้องเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง  
 อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เขา้ใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคน
เดียว 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลั ย หรือระดับคณะ และ 
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และ 
วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่ง 
ความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส า คัญของสถาบั น (organization-wide goal) 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการด าเนินการของ 
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ 
ประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่ เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า พิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และ 
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อย
ละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี 
กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ 
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน 
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบร รณาธิการหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเสือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ ใหม่ 
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน 
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่ มีความเป็นน วัตกรรม โดยมี 
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือกา รพัฒนาจาก 
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อั นก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสร รค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวี
นิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ ความเป็นเลิศตาม 
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธี 
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือ 
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงาน
ที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่
แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเ รียบร้อย
แล้ว ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อ
ผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
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ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ 
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ 
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของ 
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ 
ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดย
สถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถ 
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ข อง 
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ 
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ 
สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ 
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน 
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมี 
การระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน 
ของการด าเนินงานด้วย เซ่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง 
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน 
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง 
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
ของตัวบ่งชีเ้หล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอีย ด
และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

http://www.scimagojr.com/
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พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplina ry) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย 
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า 
มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนใ์นการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้  องค์ความรู้ เป็น 
ศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

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

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 

7/2549 เม่ือจันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ซ่ึงสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่ 

สถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขึ้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ 
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ 
หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเช้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึง
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

สาขาวิชาทีสั่มพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่ เปิ ดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน ที่ 
ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
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หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ 
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง 
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิซาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล1  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง 
ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ ดี ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ ใช้ในการ 
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ 

ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยง าน 
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน ที่ เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ ดีที่ มี การ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ องค์การสามารถใช้ 

ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ 
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ 
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง 

การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เม่ือมีข้อ

สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน 
การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

                                                                 
1ดูเพิม่เติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านัก ก.พ.ร.) 
2ดูเพิม่เติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส า คัญที่ 
เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ 
หุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสิน ใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน 
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ 
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย การป รับปรุง 
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี 
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ 
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วน 
เสียที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย 
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดด้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส า คัญ โดยฉันทามติไม่ 
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซ่ึงจะมีต าแหน่งทางวิซาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้ าที่ 
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่ มี 
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน ไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิกา ร เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่
ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน   
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่ 
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็น 
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 ห ลักสูตรโดยต้องเป็น 
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  2/2549 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร 
เท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ 
จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก 
หลักสูตรที่คณะรับผิดขอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้ 
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดั งนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการ
มีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย 
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร 

ที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดขอบ 

สูตรการค านวณ 
 
                        ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
                         จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน   

 

 

 

คะแนนที่ได้ = 
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X 100 

X 5 คะแนนที่ได้ = 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี 

ความรู้ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่ มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือ
จุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 -5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

   

 
 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

               

 

หมายเหตุ :  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
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คะแนนที่ได้ = 

อาจารย์ ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิช าการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 -5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และ ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจาร ย์ 

และ ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  

                     จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                                 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

    

X 100 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 X 5 X 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา

ต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการ สอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น
สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงใน สัดส่วนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑ์การประเมิน 
ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ

น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ 
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้

น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่ เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี้ 

SCH = ∑n iCi 
เม่ือ ni  = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
 Ci   = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

                                                                                                                              Student Credit Hours (SCH) ท้ังปี 
                                                                               จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ   

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ 
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

 
สูตรค านวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ตามสูตร  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                                               
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 

X 5 
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                        (20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1)  
                                                 10 
 
 
ตัวอย่างการค านวณ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 

                                                   24 - 25                  =  ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
                                                      25 
 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

                                                   32 - 25                  =  ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
                                                      25 
 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 

                                                   28 - 25                  =  ร้อยละ 12 
                                                      25 
 
 
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน  =  8 x 5 = 4 คะแนน 
                                                                                        10 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะต้ังแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและ 

X 100 

X 100 

X 100 

คะแนนที่ได้ = 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     
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การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหา
งาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท า งานเม่ือส าเร็จการศึกษาข้อมูล
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความส าคัญกับ การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้ เข้าร่ วม
จะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
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ประสงค์ ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้
บัณฑิต และ น าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา อย่างยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน 
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มี
ระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
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วิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ  
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ มี คุณภาพโดยมีแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้ง การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ า เป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอ ย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบ และกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

หรือ งานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือ
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ศูนย์ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
การจัด แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 
รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสมุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภาย ในสถาบันและที่ได้รับ 
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น 
ของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น ตัวบ่งชี้

ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0  – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น  

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
 
 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น  

 คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น  
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
 
                                               จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

                              จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =             
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                         จ านวนเงินที่สนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
                       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 

ผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 

ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่ งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ ไม่มี 
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถา บันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการ วิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส า คัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจา รย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงาน
ทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

X 5 คะแนนที่ได้ =         
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เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

             ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

X 100 
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                              ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

 

 

 

  

 

                       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังน้ี 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า 
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก 
ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่ 
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ 
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังลือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังลือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ 
เม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

X 5 คะแนนที่ได้ = 
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 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน  

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
 

     การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ ยวชาญ 
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 มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึง

กระบวนการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมี การประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัว

บ่งชี ้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ 
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่ลังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีข้องแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
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ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ ดีขึ้น  
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง

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

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 – 7  ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 5     การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับ ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร ทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 

เอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
   และเอกลักษณ์ของคณะ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงาน
ผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนา ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ า ปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
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พิจารณาอนุมัติ 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วน ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรี ยนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือ วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ โอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และ สายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก ที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี
การด าเนินการต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
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ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี 

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 -4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
 



บทที่ 6  
 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม 

กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุง่สู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณข์องสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

เพ่ือน่าขอ้มูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว 

อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดบัหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตาม 

ระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น 

มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวของ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ตอ้งมีการประเมิน 

ผลการด่าเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษาตอ่สาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  

ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามท่ีประกาศไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้รายงานการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถ  

รายงานผา่นระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน 

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ 

เชื่อมโยงกับการประกันคุณภ าพภ ายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐ านและประเมินคุณภ าพการศึกษา 

(องคก์ารมหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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การสรปุผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตล่ะระดบัมีรายละเอียดดังนี ้
1. ระดับหลักสูตร มีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน 

องคป์ระกอบที่ 2 บัณฑิต 

องคป์ระกอบที่ 3 นักศึกษา 

องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย ์

องคป์ระกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

องคป์ระกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
 
 

อง ค์ ปร ะ กอ บ ที่ 1 กา ร ก่า กั บ มา ต รฐ า นเ ป็ น อง ค์ ปร ะ กอ บ ที่ ต้อ ง ด่า เ นิน ก า รใ ห ้เป็ น ไป ต า ม 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มี 1 ตัวบ่งชี้ 
จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น 

“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม 

มาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ 

ต่อไปนี้ 
 
 
 

ผลการประเมนิ 
 
 
 
 
 
 

 

ผา่นองค์ประกอบที ่1 ไม่ผ่านองค์ประกอบที ่1 
 
 
 

 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 
 
 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ 

ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 
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ัั 

 

 
 

คะแนนเฉลีย่รวม = 
คะแนนรวมของตัวบ่งช้ีั13ัตัวบ่งช้ี 

13 
 

 

 

ซึ่งการแปลผลจะเปน็การอธิบายว่า 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 หมายถึง หลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

ตามคะแนนที่ได ้ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคณุภาพ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 

4.01 – 5.00 ดีมาก 
 
 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ต้องประเมินตวับ่งชี้ขององคป์ระกอบที ่2 ถึงองคป์ระกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง 

โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน 

ระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น 

และโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ัั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุััตัวบ่งช้ีที่ั3.3ัและั4.3ัเป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบท่ีั2ันักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยน่าเข้า 
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที ่2 - องคป์ระกอบที่ 6 
 
จุดเด่น 

1. 
2. 

โอกาสในการพฒันา 

1. 

2. 
 

2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะทอ้นผลการด่าเนนิงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการ
ของคณะด้วย โดยแสดงเป็นคา่เฉลี่ยในแตล่ะพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเขา้ักระบวนการ และ
ผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

 

คะแนน 

ผ่าน 

 

จํานวน 

ตัวบ่งชี้ 

 

I 

 

P 

 

O 

 

คะแนน 

เฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมนิ หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน 

2  2 - - 2.1, 2.2   

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - -   

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - -   

5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 -   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      

คะ
แน

นเ
ฉล
ี่ยข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง
ชี้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ั2

-6
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิระดับคณะ 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นคา่คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสตูร 

ัั 

 
 

 

 
 
 

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองคป์ระกอบด้วย 

ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที ่1 - องค์ประกอบที่ 5 

จุดเด่น 

1. 

2. 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. 
2. 

 

3. ระดับสถาบัน 

การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง 

ระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นคา่เฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น 

ปัจจัยน่าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงพัฒนา 

ตามตารางตอ่ไปนี ้
 
 
 
 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

 

ตัวบ่งชี ้
 

I 
 

P 

 

O 

 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด่าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด่าเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด่าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด่าเนินงานระดบัดีมาก 

1 6 1.2, 1.3, 1.4 1.5, 1.6 1.1   

2 3 2.2 2.1 2.3   

3 1 - 3.1 -   

4 1 - 4.1 -   

5 2 - 5.1, 5.2 -   

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน      
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นคา่คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 

ัั 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นคา่คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
 

สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคณุภาพเก่ียวกับจุดเดน่ และจุดที่ควรพัฒนาในแตล่ะองคป์ระกอบด้วย 

ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที ่1 - องค์ประกอบที่ 5 
 
จุดเด่น 

1. 

2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
 

I 
 

P 

 

O 

 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

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 3 - 5.1, 5.3 5.2   

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมิน      
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

 

ภาคผนวก 1 
 
 

 

การรับนักศึกษา 

1 การก่าหนดเป้าหมายจ่านวนรบันักศึกษาค่านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อม 

ของอาจารยป์ระจ่าที่มีอยู ่(ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑก์ารรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะทอ้นคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน 

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 

ผลลัพธ ์การเรียนรู้ที่ก่าหนดในหลักสตูร (เช่น GPA ความรูพ้ื้นฐานในสาขาภาษาตา่งประเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑท์ี่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอ้มูลที่ใช้ในการคัดเลือก 

มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปรงใส ่เปิดเผย และเปน็ธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเขา้เรียน 

4 นักศึกษาที่รับเขา้เรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส่าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลา 

ของหลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณที่จ่าเป็นต่อการเรยีนในหลักสตูร 

ใฝรู่้ ใฝ่เรยีน มีความพร้อมดา้นสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตามเกณฑ์ที่ก่าหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา้ศึกษา 

แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรยีมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ 
ครบผ่านเกณฑข์ั้นต่่า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส่าเร็จการศึกษา 

6 การก่าหนดคุณสมบัติในการรบัเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ 

การรับเขา้ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ 

คุณสมบัติพื้นฐานที่น่าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ไดน้ักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

 

 
 
 
 

 

 

การควบคุมดูแลการให้ค่าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก่ากับให้จ่านวนนักศึกษาตอ่อาจารย ์

ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวชิาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะน่าการลงทะเบียนเรยีนโดยค่านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือการพัฒนา 

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความชว่ยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 

6 การจัดการความเสีย่งด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่่า มีความเสีย่งที่จะออกกลางคัน 

หรือส่าเรจ็การศึกษาช้า ฯลฯ) 

7 ชอ่งทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษา 

8 บัณฑิตศึกษา การก่าหนดเวลาให้ค่าปรึกษาการเรยีนในวชิาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค่าปรึกษาการท่า 

วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจดังบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท 

กิจกรรม 

10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมที่สนองความ 

ต้องการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรา้งความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น 

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตอ้งช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT literacy, 
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

14 การเปดิโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจดักิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบนั 

15 การสนบัสนนุทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ่ากัด 

16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถปุระสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา 

ใหไ้ดส้าระความรู ้ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เปน็มาตรฐานเดยีวกัน 

17 การสรา้งเครือขา่ยระหว่างสถาบันภายในประเทศและตา่งประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน 

หรือใหป้ระสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตา่งประเทศ 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

 
 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

2 อัตราการสา่เรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสตูร 

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่หลักสูตรและการร้องเรยีนของนักศึกษา 

4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู ้การสรา้งความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย 

ที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

 
 
 

ระบบการรับอาจารย์ใหม ่

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก่าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหมท่ี่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย ์

ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถสง่เสริมการท่างาน 

ตามความช่านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยป์ระจ่าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต่าแหน่งทางวชิาการ และประสบการณ์ ในจ่านวนที่ไม่ต่่ากว่า 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก่าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 

4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต่าแหน่งทางวชิาการ 

ตามเปา้หมายที่ก่าหนด 

5 ผู้บริหารสถาบันหรือหนว่ยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลกัสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวดา้นอัตราก่าลงั 

ด้านอาจารย์ให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารยป์ระจ่าหลักสูตร 

โดยการมีส่วนรว่มของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ่าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบรหิารก่าลังคนที่มีประสิทธภิาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับ 

สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตราก่าลัง 

แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม ่แผนธ่ารงรักษา แผนการหาต่าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ่/ 

เกษียณอาย ุอ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรก่าหนด สถาบันต้องมีวิธีการ 

บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบคุคลเพื่อทดแทนข้อจ่ากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารยส์่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย ์

สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ 

การจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การก่าหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยประจ่าหลักสตูรอย่างชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหน้าที่ใหเ้หมาะสมกับคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 

11 ระบบการก่าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน 

12 ระเบียบทีโ่ปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารยป์ระจ่าหลักสตูร 

13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอยา่งชัดเจน 

14 ระบบการยกยอ่งและธ่ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 

15 สถาบันใหโ้อกาสอาจารย์ทุกคนไดพั้ฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เปน็ไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 การควบคุม ก่ากับ ส่งเสริมใหอ้าจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

18 การเสริมสรา้งบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 

19 การส่งเสริมการท่าวิจยัเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย ์(ประเมินจากจ่านวนอาจารย์ที่มีการท่าวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย ์และน่าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ 

อาจารย ์

21 อาจารย์อาวโุส หรืออาจารย์ทีม่ีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถา่ยทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส่าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก่าลังคนใน 

หลักสูตรปริญญาตร ีโดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ตอ้งเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจยั 

นอกเหนือจากความรู้ความสามารถดา้นการสอน 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 

2 ความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ่าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

3 จ่านวนอาจารยเ์พียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการก่าหนดสาระวชิาทางทฤษฎ ีและการปฏิบัตทิี่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู ้ทักษะผ่าน 

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหมใ่ห้นักศึกษาได้เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหนา้ทางวชิาการและความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต 

4 ค่าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ่านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถว้น 

ในสิ่งที่ควรเรยีน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจดุเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี 

การสังเคราะหก์ารเรยีนรู ้

5 เนื้อหาที่ก่าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้่าซ้อน กลุม่รายวชิามคีวามต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษา 

ของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก่าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรยีนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก่าหนดในค่าอธิบายรายวชิาครบถ้วน 

8 การเปดิรายวชิามีล่าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

9 การเปดิรายวชิาเปน็ไปตามขอ้ก่าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส่าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก่าหนดในหลักสูตร 

10 การเปดิรายวชิาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบนัหรอืนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 

มีการควบคุมใหน้ักศึกษาได้เนือ้หาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรยีนการสอน การประเมินที่เปน็ 

มาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิ่มเติม) 

12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎ ีการปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษา 

ทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษยท์ี่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด่ารงชีวิต 

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส่าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนือ้หาสาระท่ีก่าหนดใน 

รายวิชาของหลักสตูรอย่างครอบคลุม ครบถว้น 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู ้ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความซับซอ้น มีจุดเน้น 

15 การควบคุมก่ากับหัวข้อวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเดน็วิจัยร่วมสมัย/สนองความตอ้งการของสังคม 

16 หัวขอ้วิทยานิพนธ์เปน็ประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรชัญา วิสัยทัศน์ของหลักสตูร และสอดคล้องกับระดับของ 

หลักสูตร 

17 หัวขอ้วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหมม่ากกว่าระดับปรญิญาโท 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

 

 

 

การวางระบบผู้สอน 

1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกบัรายวชิาที่สอน มีความรู้และความช่านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค่านึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณท์่างาน ผลงานวชิาการของผู้สอน) 

2 หลักสูตรก่าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช่านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รบัการพัฒนา 

มุมมองหรือความคิดจากผูส้อนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแตล่ะหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรยีนกับ 

อาจารยผ์ู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก่ากับมาตรฐานการท่าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมยัในด้านเนื้อหา 

กิจกรรมการเรยีน การวดัและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก่ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท่าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวชิาแจกนักศึกษา 

และมีการก่ากับให้ด่าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัต ิ

ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏสิัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก่าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค่าแนะน่า และการปรับปรุงพัฒนาให้มี 

ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 

7 หลักสูตรต้องมีอาจารยเ์ต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู ้ประสบการณ ์เวลาในการให ้

ค่าปรึกษาและการพัฒนานักศกึษา 

8 การแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ/์สาระนิพนธ ์ค่านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาที่เหมาะสมกับ 

หัวขอ้วิทยานิพนธ์ที่อนุมัต ิโดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท่าวิทยานิพนธ์ 
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก่ากับจ่านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑที ่สกอ. ก่าหนด 

10 มีการก่ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท่าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวชิาการอย่างตอ่เนื่อง 

กระบวนการเรยีนการสอน 

11 การควบคุมการจดัการเรียนการสอนในวชิาที่มีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใชว้ิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

13 การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก/ 

ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 การจัดกิจกรรมการเตรยีมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่จ่าเป็นต้องมีก่อนเขา้ 

โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวา่งเรียนเพื่อเพ่ิมประสบการณก์ารเรยีนรู/้การท่างาน/ 

การประกอบอาชีพ 
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16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท่างาน (ความรับผดิชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง 

อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวธิีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสรมิการเรียนรู้ด้วย 

เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขา่ยทางสังคม online learning) 

17 การเตรยีมความพร้อมดา้นการท่างาน/การประกอบอาชีพ 

(กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท่า/การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรยีนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

20 การใช้สื่อเทคโนโลยเีพ่ือส่งเสรมิความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเชน่ online learning 

21 การส่งเสริมการท่าวิจยัเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย ์(ประเมินจากจ่านวนอาจารย์ที่มีการท่าวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน) 

22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน่าผลมาใชใ้นการสง่เสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย ์

23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

24 การควบคุมก่ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมนินักศึกษา 

ปริญญาตร ี(ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน่ากระบวนการบริการทางวิชาการเขา้มามีส่วนรว่มในการจัดการเรยีนการสอนและสง่ผลต่อการเรยีนรู้ของ 

นักศึกษา 

26 การน่ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลตอ่การเรียนรู้ของนักศึกษา 

27 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ในกระบวนการเรยีนการสอนและสง่ผลต่อการเรยีนรู้ของ 

นักศึกษา 

28 การแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
29 ระบบการก่ากับติดตามความก้าวหน้าในการท่าโครงงาน (senior project) ของอาจารยท์ี่ปรึกษา (ถ้าม)ี 
30 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเขา้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

31 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

และสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
31 การส่งเสริมใหอ้าจารย์ใชว้ิธีการสอนใหม ่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น 

ปัญหาเปน็ฐานการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

32 มีระบบก่ากับการท่างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มท่ี ให้ความส่าคญักับพฤติกรรมการ 

ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการใหค้่าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย ์

33 มีระบบการก่ากับติดตามความก้าวหน้าในการท่าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาส่าเร็จ 

การศึกษาไดท้ันตามระยะเวลาที่ก่าหนด 

34 หัวขอ้งานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

 

 
 

 

 

35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท่าวทิยานพินธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอยา่งน้อยหนึ่งครัง้ต่อ 

ภาคการศึกษา 

36 มีฐานขอ้มูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 

37 มีการให้ความรูแ้ละระดับชัน้ความสา่คัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที ่
สกอ. รับรอง และการจดสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบตัร 

38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไมม่ีคุณภาพ 

39 การชี้แนะแหล่งทนุสนับสนนุการท่าวิทยานิพนธ์และส่งเสรมิใหน้ักศึกษาจัดท่าขอ้เสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ 

ทุนสนับสนุน 

40 การสรา้งเครือขา่ยระหว่างสถาบันภายในประเทศและตา่งประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ 

ให้ประสบการณแ์ก่นักศึกษา และการสง่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในต่างประเทศ 

1 การก่าหนดเกณฑก์ารประเมินใหนักศึกษามีส่วนร่วม 

2 น้่าหนักขององคป์ระกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเนน้ของรายวชิา (วิชาทฤษฎ ีปฏบิัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3 การประเมินผลการเรยีนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 

ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา่ การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอ้นสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การก่ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนกัศึกษาที่เหมาะสมกับวชิาและผลลัพธ์การเรียนรู ้

5 การวิเคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนกัศึกษา (มีการวิพากษ์ 

ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ  เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด 

ความรู้และการคิดข้ันสูงได ้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จรงิในโลกแหง่การท่างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวชิาที่มีหลายกลุม่เรียนให้ไดม้าตรฐานเดียวกัน 

7 การตัดเกรดและแจง้ให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก่าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ 

ที่นักศึกษามีส่วนรวม หรือรับรู้รว่มกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตดัเกรด 

ชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอ้นความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
10 การก่าหนดเกณฑ์การประเมินชััดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 

11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะทอ้นระดับคุณภาพของวิทยานพินธ ์สารนิพนธ์ได ้

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจยัที่สะท้อนความคิดริเริม่ ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่ 
เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ 

หรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

 

 

 

ความเหมาะสมและเพยีงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรยีนรู้ 
1 การเตรยีมความพร้อมทางกายภาพ (หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมดา้นการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานขอ้มูลทรัพยากรการเรียนรู้ 

วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3 การจัดพ้ืนที/่สถานที่ส่าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ไดพ้บปะ สังสรรค์ แลกเปลีย่นสนทนา หรือท่างานรว่มกัน 

4 มีบริการคอมพิวเตอร ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

5 ส่าหรับการเรยีนการสอนทางไกล ระบบการเรยีนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ 

ติดต่อสื่อสารไดใ้กลช้ิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิม่เตมิ) 
6 การเปดิสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด่าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก่าหนดความคาดหวังสูงกว่า 

ข้อก่าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรยีนรู้และสิ่งอ่านวยความสะดวกต่างๆ 

โดยเฉพาะแหล่งขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรยีนรู้ต้องมีมากกว่าขอ้ก่าหนดที่พึงมีของหลักสูตร 

ปริญญาตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท่าวิจัย 

8 มีห้องท่างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช้หอ้งเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเขา้ใช้ไดส้ะดวกในการท่าวิจยั 

9 มีอุปกรณแ์ละเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ่าเป็นและเหมาะสมในการท่าวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ั็ 

ัู 

ัู 
ัุ่ 

เอกสารแนบท้ายระเบียบ  
 

วารสารทางวชิาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี กกอ. ก่าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน 

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาต ิดังต่อไปนี้ 
 

๑. ฐานข้อมลูระดับนานาชาต ิ

- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
(select ebscohost and then academic search premier) 

- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
- BIOSIS (http://www.biosis.org) 
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 

(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com) 
- Social Science Research Network 

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 

๒. ฐานข้อมลูระดับชาต ิได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มที่ ๒ 

(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
 

หมายเหตุุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป
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ัิ 

ั่ 

หน้า ๑๔ 

เล่ม  ๑๓๐ ตอนพิเศษ  ๑๒๗  ง  ราชกจิจานเุบกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส่าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด่ารงต่าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่าหนดหลักเกณฑ ์

ของผลงานทางวิชาการที่ใชป้ระกอบในการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใหด้่ารงตา่แหน่งทางวชิาการ ว่าจะต้องม ี

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก่าหนด ส่าหรับต่าแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร ่

ตามหลกัเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก่าหนด 

อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพัิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงก่าหนดหลักเกณฑ ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส่าหรับการเผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบนัอดุมศกึษาถอืปฏิบัตเิป็นมาตรฐานเดียวกนั ไวด้ังต่อไปนี ้
ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปน็ต้นไป 

ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร 

ทางวิชาการที่มรีายชือ่อยู่ในฐานขอ้มูลทีเ่ปน็ที่ยอมรับในระดบัชาตแิละระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบทา้ย 

ประกาศนี ้
ข้อ ๓ ในกรณวีารสารทางวชิาการทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา 

อาจพิจารณายอมรบัวารสารทางวชิาการ ส่าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
(๑) มีก่าหนดการเผยแพรท่ี่แนน่อนชดัเจน และสม่า่เสมอ อย่างนอ้ยปลีะ ๒ ฉบับ 

(๒) มีการระบุส่านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ 

สาขาวชิาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 
(๓) มีคณะบรรณาธิการเปน็ผู้ทรงคุณวฒุิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน 

(๔) มีหลกัฐานทีต่รวจสอบไดว้่า วารสารมีการแต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer reviewer) ที่พิจารณา 

คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 

โดยมีผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกหนว่ยงานที่จัดท่าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง 

หรอืเกี่ยวเนือ่งกบัสาขาของบทความ และไม่เปน็ผู้มสีวนได้ส่วนเสียกับผูน้ิพนธ์
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หน้า ๑๕ 

เล่ม  ๑๓๐ ตอนพิเศษ  ๑๒๗  ง  ราชกจิจานเุบกษา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน 

และภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

ให้ถอืวา่เปน็บทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคดัย่อของบทความที่เปน็ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความ 

ตีพิมพ์เปน็ภาษาตา่งประเทศอืน่ ๆ จะตอ้งมบีทคดัยอ่ที่เปน็ภาษาองักฤษดว้ย 

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ไดม้าตรฐาน เป็นรูปแบบเดยีวกันในทุกบทความ 

ไดแ้ก ่ชื่อและที่อยู่ผูน้ิพนธ ์บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอา้งองิ 

ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ แล้ว 

ให้จัดท่าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
ออกประกาศ 

ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒ 

จึงก่าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ป ี

นับตัง้แตว่ันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบงัคบัใช ้หากพน้ระยะเวลาดงักล่าวัก.พ.อ.ัจะไมร่ับรองวารสารั 
ตามข้อ ๓ 

 

ประกาศ ณ วันที ่๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จาตุรนต ์ฉายแสง 

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ 

ประธาน ก.พ.อ.
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ัี่ 

ัุ่ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  
 

วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก่าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน 

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาต ิดังต่อไปนี้ 

๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home ) 

(select ebscohost and then academic search premier) 
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov ) 
- BIOSIS (http://www.biosis.org ) 
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text ) 
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org ) 
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/ ) 
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com ) 

(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com ) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com ) 
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec ) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet ) 
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) 
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx ) 
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) 
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com ) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/ ) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com ) 
- Social Science Research Network 

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm ) 
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com ) 
 

๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มที่ ๒ 

(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php ) 
 

หมายเหตุุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเตมิต่อไป 
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วย  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2554 

   
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
2 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2) และ(3)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงได้ตราข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 

  ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2554” 

 

  ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป 

 

  ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ี

“ส่วนราชการ” หมายความว่า  คณะ  สถาบัน  ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

“สาขาวิชา” หมายความว่า  สาขาวิชา/หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
คณะ  

“ประธานสาขาวิชา”หมายความว่า  อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหลักสูตรและ
รับผิดชอบสาขาวิชา/หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพชรบุรีอนุมัติให้เปิดสอน 

“คณะกรรมการประกันคุณภาพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 “คณะกรรมการประเมินภายใน” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ประธานกรรมการ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ส่วนราชการแต่งตั้ง  เพื่อท าหน้าที่ใน
การเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการด าเนินงานของ
สาขาวิชา  ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย 

 
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 “สกอ.” หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 “สมศ.”  หมายความว่า  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 

 

ข้อ 4  ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 4.1  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
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 4.2 รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน                รองประธานกรรมการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลที่อธิการบดีมอบหมาย 
 4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(จ านวน 1 คน)    กรรมการ 
 4.4 คณบดี/ผู้อ านวยการ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
  (จ านวน  12 คน) 
 4.5 ตัวแทนประธานสาขาวิชา (จ านวน 7 คน)   กรรมการ 
 46  นายกองค์กรนักศึกษา กรรมการ 
 4.7 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
 4.8 รองหัวหน้าส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน               กรรมการและ 
  ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.9 นักวิชาการศึกษาด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา             กรรมการและ 
            ผูช้่วยเลขานุการ 

 

ข้อ 5 การได้มาของคณะกรรมการตามข้อ 4.5 ให้ประธานสาขาวิชาคัดเลือกกันเองในแต่ละ
คณะๆละ 1 คน 

 

ข้อ 6 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ 
 

 ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ให้ค าแนะน าปรึกษาและสนับสนุนการประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  ก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์  และ
สาขาวิชา  เพ่ือพิจารณาเสนอขอการรับรองจากองค์กรภายนอก 

 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งระดับ
สาขาวิชา คณะ  มหาวิทยาลัย  ทุกรอบปีการศึกษา  และให้น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของระดับสาขาวิชา  คณะ  และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ข้อ 8  ให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 

ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  และเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 

ข้อ 10 ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  พร้อมทั้งแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย  เพื่อรับทราบ ให้ความเห็น  และข้อเสนอแนะ 

 

ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามระยะเวลาที่ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์การมหาชน) ก าหนด 

 

ข้อ 12 ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก  พร้อมทั้งแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนว
ทางการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการประเมินเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้   

 กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
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 ประกาศ  ณ  วันที่   21  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
    

    พลเอก 
     (สุรยุทธ์     จุลานนท์) 
    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ ๙/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีหน้าที่วางแผนการประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ควบคุมและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองทุกปีการศึกษา และรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุบล  สมทรง   ที่ปรึกษา 
 ๒. อาจารย์ ดร.มนัญญา   ปริยวิชญภักดี  ประธานกรรมการ 
 ๓. อาจารย์ชลิดา    ช้างแก้ว   กรรมการ 
 ๔. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ   แดงฉ่ า   กรรมการ 
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 ๕. อาจารย์วนิดา    มากศิริ   กรรมการ 
 ๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณา              กอวัฒนาวรานนท์ กรรมการ 
 ๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ ์  กรรมการ 
 ๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภัทรา  กล่ าสกุล   กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ทิพย์สุดา   ชงัดเวช   กรรมการ 
 ๑๐. อาจารย์ส ารวย   มะลิถอด  กรรมการ 
 ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล  กรรมการ 
 ๑๒. อาจารย์จุฑามาศ   ทะแกล้วพันธุ์  กรรมการ 

๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์  กรรมการ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บ าเพ็ญ  นิ่มเขียน   กรรมการ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประกาศ  ชมภู่ทอง  กรรมการ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล  กรรมการ 
๑๗. อาจารย์วรพล   เสียงสนั่น  กรรมการ 
๑๘. อาจารย์ ดร.อัจฉรีย์   ภุมวรรณ  กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.กัญญา   รัชตชัยยศ  กรรมการ 

 ๒๐. อาจารย์ ดร.กิตติมา   ลีละพงศ์วัฒนา  กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.ชมดาว   ข าจริง   กรรมการ 

 
 
 

๒๒. อาจารย์ด ารงศักดิ์   อาลัย   กรรมการ 
๒๓. อาจารย์ทรงศักดิ์   ธรรมจ ารัส  กรรมการ 
๒๔. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คบ.)   กรรมการ 

 ๒๕. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)  กรรมการ 
 ๒๖. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   กรรมการ 
 ๒๗. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์    กรรมการ 
 ๒๘. ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ 

๒๙. นายกสโมสรนักศึกษา     กรรมการ 
๓๐. นางสิรีรัตน ์    ชมภู่ทอง  กรรมการ 
๓๑. นางสาวฐิติชญาน ์   รัตนเย็นใจ  กรรมการ 

 ๓๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรอนงค์  ศรีพวาทกุล       กรรมการและเลขานุการ 
๓๓. นางสาวพันทพิา   เกตุพรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง เพื่อให้การด าเนินงาน
ของทางราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สั่ง ณ วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

       
                                                            (อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี) 
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                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
      

    
 
 

 

ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ที่ ๒๑/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
(เพ่ิมเติม) 

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

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีหน้าที่วางแผนการประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ควบคุมและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองทุกปีการศึกษา และรับการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการ
ประกอบด้วย 

 
๑. อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์   กล้าหาญ  กรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  กุลชาติ   กรรมการ 

 
 ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง เพื่อให้การด าเนินงาน
ของทางราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
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                                                            (อาจารย ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี) 
                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)  ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 
ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก  
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข  
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน  
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนในแผน ก  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด  
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 
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- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานฯ ครบถ้วน 

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รบัการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทัง้หมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงัไมไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
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- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ไดร้ับอนมุัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานฯ ผา่นเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่
ละปี) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบง่ชี้ 

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีทีม่ีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชพีของหลักสูตร 

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก   
จ านวนหลักสูตรที่ปรบัปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 5 ปี  
จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบ TQF ที่ด าเนินการได้จริง  
จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบ TQF ที่ด าเนินการในปีการศึกษา  
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
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- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก   
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์  
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
อาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้าอิสระ  
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
- -ระดับอนุปริญญา  

- -ระดับปริญญาตรี  
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- -ระดับ ป.บัณฑิต  

- -ระดับปริญญาโท  

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

- -ระดับปริญญาเอก  

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา  
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ 
Wi-Fi กับสถาบัน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา จุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย และที่พักนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอืน่ๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา้ ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ.1)  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพ
อิสระ) 

 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท  

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด   
ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ.)  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ.)  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ.)  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ.)  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ  
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TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF  
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด  
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑติระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ทีผ่่านการกลั่นกรอง 
(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึง่   
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด  

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  

จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/  
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ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
 TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ ากับค่าน าหนักอ่ืนๆ) 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอ่ืนๆ) 

 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านว
นบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด  

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  
จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น  

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนรายวชิาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนรายวชิาที่มผีลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51 

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตร ี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
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- -ระดับปริญญาโท  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้ีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพของการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ผลรวมประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการในข้อ 1-3 ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รบัความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย  
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
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- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก 
ประกาศ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ7ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข-้
อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ7ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจง้ให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ7ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ไดรบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ 
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- ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดรับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบนั(ค่าน้ าหนัก 0.40)  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาต(ิค่าน้ าหนัก 0.60)  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ าหนัก 
0.80) 

 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (ค่าน้ าหนัก 
1.0) 

 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์  
จ านวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ  
- -บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
- -บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
- -ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒิุที่สถานศึกษา
ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิน้งาน)  

 

- -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวุฒิ 
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ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 

ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหนง่ทางวชิาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ/คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ประโยชน์ เกิดผลต่อนักศึกษา ชุมชน
หรือสังคม 

 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่า   
ผลการบริหารงานของคณะ  
จ านวนคณะ  
ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

คะแนนผลการประเมนิผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)   
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)   
ผลการประเมินความเห็นของบคุลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันทีส่อดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทัง้หมด  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)  
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนนิการตามจุดเนน้ และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุน่  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ 
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน คณะ 
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลปิิโน  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู  
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- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย  
- -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  
จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่
ก าหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่
ก าหนด 
(ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจนีกลางที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญีปุ่่นที่
ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมฬิที่
ก าหนด  
(ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพมา่ที่
ก าหนด  
 (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟลิิปโินที่
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน (Cds) คณะ 
- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา 
 

 

เวียดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)  
- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตาม มคอ.2) 
 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย 

 

จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด 
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(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนน
เต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

หมายเหตุ 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุ
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม  อนุโลม
ให้ปรับตัวบ่งชี้ในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้  

 
 
 

ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุด
วิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 

ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม 
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