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บทที่  1
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา

 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่ง

ตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสัน้และระยะยาว ปจจบุนัมปีจจยัภายในและภายนอก

หลายประการทีท่าํใหการประกันคุณภาพการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเปนส่ิงจําเปน

ที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ

 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมที่

จะมีความแตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศ

ในระยะยาว

 2) ความทาทายของโลกาภวิตันตอการอุดมศึกษา ทัง้ในประเด็นการบรกิาร
การศึกษาขามพรมแดน และการเคลือ่นยายนักศึกษาและบณัฑิต อนัเปนผลจากการ

รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกัน

ของคุณภาพการศึกษา                     
 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวา
สามารถพัฒนาองคความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศใหมากขึน้ ไมวาจะเปนการสรางขดีความสามารถในการแขงขนัระดบัสากล 

การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน
 4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) 
ทีเ่ปนประโยชนตอผูมสีวนไดสวนเสีย ทัง้นกัศกึษา ผูจางงาน ผูปกครอง รฐับาล และ

ประชาชนทั่วไป
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 5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมี

สวนรวม (participation) มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบ

ซึ่งตรวจสอบได (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล

 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่

ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอดุมศกึษา เมือ่

วันที่ 7 สิงหาคม  2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะ

กรรมการการอุดมศกึษา และระดบัหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดบัอุดมศกึษาจะ

ไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
 9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับให

สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบัน
อุดมศึกษา 4 กลุม

 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 สถาบนัอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

 1) เพือ่ใหสถาบันไดมกีารพัฒนามุงสูวสิยัทศัน และยกระดบัขดีความสามารถ
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ในการแขงขนั โดยระบบดงักลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไป

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

 2) เพือ่ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนนิงานต้ังแตระดับหลกัสตูร คณะ

วิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพ

และกลไกท่ีสถาบนัน้ันๆ กาํหนดขึน้โดยวเิคราะหเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานตาม

ตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน

 3) เพือ่ใหหลกัสตูร คณะวิชาหรือหนวยงานเทยีบเทาและสถาบันอดุมศึกษา

ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง

 4) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอ

แนะในการพฒันาการดาํเนนิงานเพือ่นาํไปปรบัปรงุผลการดาํเนนิการในแตละระดบั

อยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน

 5) เพือ่ใหขอมลูสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมสีวนไดสวนเสยี ทาํใหมัน่ใจ

วาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมคีณุภาพและไดมาตรฐาน

ตามที่กําหนด

 6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่
เก่ียวของ มขีอมูลพ้ืนฐานท่ีจาํเปนสําหรบัการสงเสรมิสนับสนนุการจัดการอดุมศกึษา
ในแนวทางที่เหมาะสม

2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 ไดกาํหนดจุดมุงหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาทีมุ่งเนนคณุภาพ

และมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
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ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

ของสถาบันอุดมศึกษา   

 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา 

ตดิตามตรวจสอบและประเมนิการดาํเนินงานของสถานศกึษาใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาหมายและระดบัคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยสถานศกึษาและหรอืหนวย

งานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกัน

คณุภาพภายในสถานศึกษาและใหถอืวาการประกนัคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  มีการจัดทํารายงาน

ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตน

สังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไป

สูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก  

 การประกันคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

เพือ่ใหมกีารตดิตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ 

ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือเรียกช่ือยอวา สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการ
ประเมนิคณุภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ป นบัตัง้แตการประเมนิคร้ัง
สุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
 กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกาํหนด
แนวทางการพัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซํ้าซอน ขาดคุณภาพ และ

ขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปน
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กลไกหลกัในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมกีารสรางกลไกการประเมินคุณภาพสถาบัน

อุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับ

การศึกษาที่ตางกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ

รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท 

ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน  ซึ่งระบบอุดมศึกษา

แตละกลุมเหลาน้ี จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ี

เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตาม

พนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพฒันาประเทศดขีึน้  สงผล

เชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของ

บณัฑติในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยทีส่ถาบนัอดุมศกึษา

ในกลุมเหลานีม้กีลไกรวมกนัในการประกนัคณุภาพ เพือ่ใหนกัศกึษาสามารถตอยอด 

ถายโอนแลกเปลีย่นกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคณุภาพควรนาํ

ไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความ

เช่ือถือ เปนฐานและเงือ่นไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนบัสนนุจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต 

 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการได

มปีระกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา ในป 2551 กาํหนด
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ
 กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต

ระดบัตํา่กวาปรญิญาตร ีจดัฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิน่  เพือ่เตรยีม

กําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการ
เปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริม
ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

 กลุม ข  สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบันที่เนนการ
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ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักใน

การขับเคล่ือนการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาท

ในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพื่อรองรับ

การดํารงชีพ สถาบันอาจมกีารจัดการเรยีนการสอนในระดับบณัฑติศกึษา โดยเฉพาะ

ระดับปริญญาโทดวยก็ได

กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต

เฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ 

วทิยาศาสตรชวีภาพ สงัคมศาสตรหรอืมนุษยศาสตร รวมท้ังสาขาวชิาชีพเฉพาะทาง  
สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนน

ทั้งสองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ัง

อตุสาหกรรมและบรกิาร  สถาบันในกลุมน้ีอาจจําแนกไดเปน 2 ลกัษณะคอื ลกัษณะ

ที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับ

ปริญญาตรี

 กลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับ

บณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก  และเนนการทาํวิทยานพินธและการวิจยั

รวมถงึการวจิยัหลังปริญญาเอก สถาบนัเนนการผลติบัณฑิตท่ีเปนผูนาํทางความคดิ
ของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคล่ือนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนา
ระดับสากล  มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ

 ดงันัน้ การประกนัคณุภาพการศกึษาจงึตองสรางกลไกการประเมนิคณุภาพ

ใหสอดรับกับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
กําหนดใหอุดมศึกษาไทยในชวงป 2555-2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด
เพื่อเปนแหลงความรูที่ตอบสนองการแกไขปญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยาง

ยัง่ยนืของชาติและทองถิน่โดยเรงสรางภมูคิุมกนัในประเทศใหเขมแขง็ขึน้ภายใตหลกั
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันได

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความตองการของตลาด

แรงงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพ่ือชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม 

มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปน

มืออาชีพและผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนที่

ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชความรู

เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืนของ

ประเทศไทย ทัง้นี ้โดยอาศัยการบรหิารจดัการอุดมศึกษาเชิงรกุและพระราชบญัญตัิ

อุดมศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนวิสัยทัศนป 2559 “อุดมศึกษาเปน

แหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยาง

ยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาท

สูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ”

 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก  มาตรฐานดาน

คณุภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบรหิารจัดการการอดุมศึกษา และมาตรฐานดาน

การสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 
ดานนี ้อยูในมาตรฐานการศกึษาของชาตทิีป่ระกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน
เชนกนั  คอื มาตรฐานท่ี 1 คณุลกัษณะของคนไทยทีพ่งึประสงค ทัง้ในฐานะพลเมอืง

และพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสราง

สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ

อดุมศึกษาจะมคีวามสอดคลองและสมัพนัธกบัมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศกึษา
ของชาติ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมาย
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และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ

 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลว คณะ

กรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม

สถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐาน

ดานศกัยภาพและความพรอมในการจัดการศกึษา และมาตรฐานดานการดําเนนิการ

ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม 

ไดแก กลุม ก วทิยาลัยชมุชน กลุม ข สถาบันทีเ่นนระดับปรญิญาตรี  กลุม ค สถาบัน

เฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต

ศกึษาโดยเฉพาะระดับปรญิญาเอก นอกจากนัน้ ยงัไดจดัทาํกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

และเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดย

กําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  

ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
และดานทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 2.4  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช 

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดมิ) ในฐานะหนวยงาน

ตนสังกัดท่ีทาํหนาท่ีกาํกับดูแลสถาบนัอุดมศกึษา ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราช
บัญญัติฉบับดังกลาว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได

มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวง
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มหาวทิยาลัย เรือ่ง ระบบ หลกัเกณฑและวิธกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ  สาระสําคัญของประกาศฉบับ

นีร้ะบใุหทบวงมหาวทิยาลัยสนบัสนนุและสงเสริมสถาบนัอุดมศกึษาจัดทําระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวย

งานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ

การประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพภายในระดบัอดุมศึกษาข้ึนในแตละคณะวชิาหรือสถาบนัอดุมศึกษา 

เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วธิกีารตรวจสอบและประเมินระบบกลไก

และประเมนิผลการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของแตละคณะ

วิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 หลงัจากดาํเนนิการตามประกาศฉบบัป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึง่ สาํนกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาจงึไดจดัทาํกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลกัเกณฑและ

วธิกีารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 

เพือ่ใหเปนไปตามพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ที่ 2)   พ.ศ. 2545  ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียังคง

ไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2545  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ตอมาในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการได
ออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการ

ศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับใหคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศกึษาทาํหนาท่ีหลัก 2 ประการคอื 1) วางระเบยีบหรอืออกประกาศ

กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ
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อุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอ

แนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการ

ประเมนิคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอยางตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ยังมีการปรับเปล่ียนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย 

การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยาง

นอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ัง

เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา

 กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวง

มหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได

จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 

การใหเสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการ
ของสถาบัน (institutional autonomy) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

(accountability)  

 ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถาน
ศกึษาจดัใหมรีะบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ประกอบกบัพระราชบญัญตัิ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร 
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ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึง

ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม

กฎหมายวาดวยการจดัตัง้สถานศกึษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเกีย่วของ สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาจึงมีหนาท่ีรวมกบัสถานศึกษาในการจดัใหมรีะบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

 3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของ

สถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอุดมศึกษาอยางตอเน่ืองและเตรียมความ

พรอมเพือ่รองรบัการประกันคณุภาพภายนอก สถาบนัจึงมอีสิระในการพฒันาระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  โดย

อาจเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

เปนระบบเฉพาะทีส่ถาบันพฒันาข้ึนเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตอง
มีกระบวนการทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผนการตรวจ
สอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินภารกิจของสถาบัน

บรรลุเปาประสงคและมีพฒันาการอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก

สาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ หลักการท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

  หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดัง

ตอไปนี้
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  1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษา

ภายใตความสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

  2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปจจัย

นําเขา และกระบวนการ ซึ่งสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพ

  3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

รอบใหม ประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

สถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557

  - ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาระดับหลักสตูร มกีารดําเนิน

การต้ังแตการควบคมุคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ 

การพฒันาตวับงช้ีและเกณฑการประเมินฯ จะมุงไปทีร่ะบบการประกนัคุณภาพการ

ศกึษามากกวาการประเมนิคณุภาพ เพือ่ใหสามารถสงเสริม สนบัสนนุ กาํกบัตดิตาม 

การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ

  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน 
เปนการดําเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีค่ณะและสถาบนัพัฒนาระบบ

ประกนัคุณภาพ โดยยดึหลกัเสรภีาพทางวชิาการและความมอีสิระในการดาํเนนิการ

ของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะ
และสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุม
สถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ

  4) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
  5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเปนนโยบายของ 
กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการ
เชือ่มโยงกับการประกนัคณุภาพภายนอกของ สมศ. เพือ่ไมใหเปนการทํางานซ้ําซอน

เกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน
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 3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ

  มาตรฐานที่ เป นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบัน

อุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 

 กาํหนดตวับงช้ีเปน 2 ประเภท คอืตัวบงช้ีเชิงปริมาณและตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ 

ดังนี้  

  1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนด

เกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิง

คณุภาพนี ้จะมีทัง้การนบัจาํนวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกีข่อ ไดคะแนน

เทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวา

ได 0 คะแนน และการประเมินโดยกาํหนดการใหคะแนนตามทีไ่ด คณะหรอืสถาบนั
ดาํเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดาํเนินการน้ันๆ 

รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5

  2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉล่ีย กําหนด
เกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) 
สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) 

เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงช้ี จะกําหนดคา

รอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว   
  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา  ไดกาํหนด
ใหมรีะบบประกันคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร คณะ และสถาบนั เพือ่ใหสถาบนั

อุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการประกัน

คุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการกํากับดูแลของสภา
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สถาบนัอดุมศึกษา โดยระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายในจะครอบคลมุพนัธกิจ

หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) 

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการ

วิชาการ (4) พนัธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

สาํหรบัการประกนัคุณภาพระดับหลกัสูตรจะเนนพันธกจิในดานการผลิตบัณฑิตเปน

สาํคัญ สวนพนัธกจิดานอืน่ๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกนั หากเปนตัวบงช้ีใน

ระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการ

บริหารจัดการไดทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจเหลานั้นได

ทั้งหมด ในบทที่ 4 ของคูมือฉบับนี้ จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร การพัฒนาตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินจะมุงไป

ที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ

สงเสรมิ สนบัสนนุ กาํกบัตดิตาม การดาํเนนิงานใหเปนไปตามท่ีกาํหนด สะทอนการ

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่อง

เดยีวกนักบัการประเมินคณุภาพภายนอก โดยการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
เนนท่ีปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึง่ภายใตตวับงช้ีทีเ่ปนกระบวนการใหสามารถ
สะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ

  ในดานของกลไกการประกันคณุภาพ ผูทีม่คีวามสําคญัสงผลใหการ
ดาํเนินงานประสบความสําเร็จและนาํไปสูการพฒันาคณุภาพอยางตอเน่ืองคือ คณะ
กรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและ

กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ 

โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการ
หนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้ง
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกัน

คุณภาพที่ใชตองสามารถเช่ือมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ

บุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ

จําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญ

คณะกรรมการหรือหนวยงานน้ีตองประสานงานและผลักดนัใหเกดิระบบฐานขอมลู

และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ

 3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ

  การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนในกระบวนการ

ประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยาง

ถกูตองและมีประสิทธภิาพหากปราศจากฐานขอมลูและระบบสารสนเทศทีเ่ปนจริง 

ถกูตองตรงกนัทกุระดบัตัง้แตระดบับคุคล ภาควชิา คณะวชิา และสถาบนั ตลอดจน

เปนขอมูลที่สามารถเรียกใช ได อย างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี 

มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการ

วางแผน การปฏบิตังิานประจํา การตรวจสอบประเมนิ ตลอดจนถึงการปรับปรงุและ

พัฒนา

4. ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่วาดวย การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได

กําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อดุมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 
และสอดคลองกบัมาตรฐานการศกึษาของชาติ โดยคาํนงึถงึความเปนอสิระและความ

เปนเลศิทางวชิาการของสถาบนัอดุมศกึษา คณะกรรมการการอุดมศกึษาจึงไดจดัทาํ

มาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการ
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อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้น ฉบับนี้

ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาตทิีเ่ปรียบเสมอืนรมใหญเปนกรอบในการพฒันา โดย

มีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือ

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจ 

และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได

 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกาํหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตร

ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

นอกสถานทีต่ัง้ของสถาบนัอดุมศกึษา เพือ่สงเสรมิใหสถาบันอดุมศกึษาไดพฒันาดาน

วชิาการและวชิาชพี รวมทัง้การพฒันาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจดัการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบัน

อุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับ

การศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา
 เพือ่ใหการจดัการศกึษาทุกระดับและทุกประเภทมีคณุภาพและไดมาตรฐาน
ตามท่ีกาํหนด  ทัง้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอดุมศึกษา มาตรฐาน

สถาบนัอุดมศกึษา และสมัพันธกบัมาตรฐานและหลกัเกณฑทีเ่ก่ียวของกบัการจดัการ

ศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  จึงจําเปนตอง
มีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ทั้งนี้ ความเชื่อมโยง

ระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการ

ศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่  1.1
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แผนภาพที่ 1.1  ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา

และการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทย

ที่พึงประสงคทั้งในฐานะ

พลเมืองและพลโลก

มาตรฐาน

การ

อุดมศึกษา

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐานสถาบัน

อุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 

อดุมศกึษาแหงชาติ

มาตรฐาน

ดานคุณภาพ

บัณฑิต

มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้

ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ

มาตรฐานดานการสราง

และพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 2

แนวทางการจัด

การศึกษา

มาตรฐานที่ 3

แนวการสรางสังคมแหง

การเรียนรู/สังคมแหง

ความรู

5. ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
 การประกันคณุภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึง่ของกระบวนการบริหาร

การศึกษาปกติทีต่องดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง โดยมีการควบคมุดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของ

กับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการ
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พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึง
ตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 
(output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมิน
ผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมนิคุณภาพภายนอกจงึเปนส่ิงจําเปน โดยไดเช่ือมโยงใหเห็นจากแผนภาพท่ี 1.2
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก

 จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในแลว จาํเปนตองจดัทํารายงานประจาํปทีเ่ปนรายงานประเมนิ
คณุภาพภายในโดยใชรปูแบบการจัดทาํรายงานประจาํปทีเ่ปนรายงานการประเมนิ
คุณภาพภายในตามท่ีกาํหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ซึ่งเปนการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทาง
ระบบออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง 
การประเมินของคณะกรรมการประเมนิคณุภาพ เพือ่นาํเสนอสภาสถาบนั หนวยงาน
ตนสงักดั หนวยงานทีเ่กีย่วของ และเปดเผยตอสาธารณชน ซึง่ขอมลูดงักลาวจะเปน
ขอมลูเช่ือมโยงระหวางการประกนัคณุภาพภายในของสถาบนั การตดิตามตรวจสอบ
ของตนสังกัด ดงัน้ัน สถาบนัอุดมศึกษาจาํเปนตองจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง
ที่มีความลุมลึก สะทอนภาพท่ีแทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ
หลักสูตร การดําเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออก
ไปรับใชสังคม

การประกันคุณภาพภายใน

ขอมูลปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

รายงานประจําป
การตรวจ
เยี่ยม

การติดตาม
ผล

รายงาน
ผลการประเมิน

ติดตามตรวจสอบ
โดยตนสังกัดทุก 3 ป
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บทที่  2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 เปนที่ทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการ

ปรับปรุงอยางตอเน่ืองตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญ

กาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรูและทักษะในอนาคตที่ตลาด

งานตองการ และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในและระบบการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายนอกจงึมกีารปรับปรงุ

มาโดยตลอด ปจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบท่ีสาม (2557 – 

2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเขาสูรอบที่สี่ (2558 - 2562) 

 ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีพฒันาโดยสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกที่ใหสถาบันอุดมศึกษา

ทกุแหงไดนาํไปใชในการประเมินผลการดาํเนินงานในทกุปการศึกษา และใหสถาบัน

อุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะทอนเอกลักษณของแตละสถาบัน ใน

รอบแรกน้ี ตัวบงชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีทั้งตัวบงชี้ที่เปนปจจัยนําเขา 
กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ โดยครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎ
กระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศกึษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ 

สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของสถาบัน
อุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกัน 

คุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ อีกทั้ง ยังมีความ



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม22

สมดุลระหวางมุมมองการบริหาร จัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวน

ไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและ

นวัตกรรม ในสวนของเกณฑการประเมิน มีทั้งเกณฑทั่วไปที่ใชกับทุกสถาบันและที่

แยกใชเฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเนนตางกัน ไดแก สถานท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและ

การวิจยั สถาบันท่ีเนนการผลติบัณฑิตและพฒันาสังคม สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว 

เนือ่งจากในระยะแรกนีส้ถาบันอุดมศกึษาหลายแหงยังไมมกีระบวนการทาํงานท่ีเนน

วงจรคุณภาพอยางชัดเจน ตัวบงชี้สวนใหญจึงเปนตัวบงชี้ที่เนนกระบวนการ

 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคง

ยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 

10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อ

การประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏบิตัริาชการตามมติดิานตางๆ 

ของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวทิยาลยัของ

รัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อยางไรก็ตาม การ
พฒันาตัวบงชีแ้ละเกณฑการประกันคณุภาพภายในรอบทีส่องจะมุงเนนการประเมนิ
เฉพาะปจจัยนําเขาและกระบวนการ สาํหรบัการวดัผลผลติหรอืผลลัพธนัน้ สาํนักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษาไดนาํตัวบงช้ีทีใ่ชในการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ

สามของ สมศ. มาใช โดยถอืเปนสวนหนึง่ของตัวบงช้ีและเกณฑการประกนัคุณภาพ
ภายในที่สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหครบถวนทุกมิติของระบบประกัน
คุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ทั้งน้ี เกณฑที่พัฒนาข้ึน 

ในรอบนี้ยังมีความแตกตางจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐาน

ทั่วไปที่ใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม

สถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค 1 สถาบัน
เฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุ ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับ
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ปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต

ศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่กําหนดในประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

2.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557-2561)

 ในป พ.ศ. 2557  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอย

ของการอดุมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทาง

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให

พิจารณาเพิ่มเติม ในสาระที่เกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ

ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา เกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการ
ประกันคณุภาพการศกึษาภายในตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบนัอดุมศึกษา และเพิม่

เติมดานอืน่ๆ ทีจ่าํเปน สาํหรบัการพฒันาตวับงช้ีและเกณฑการประกนัคุณภาพการ

ศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปน
ตวับงชีท้ีเ่นนกระบวนการจะตองมีการประเมนิผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตวั 
บงชี้กระบวนการดังกลาวดวย (process performance) ซึ่งไดกําหนดหลักการ

พัฒนาไว ดังนี้

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องค 
ประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร 

การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน และองคประกอบที ่6 สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู 

ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม
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เร่ืองการสงเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

จาํนวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานพินธให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวจิยัของคณาจารย 

สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะ

พิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและ

เผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 

องคประกอบไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ 

เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมท้ัง 

กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย 

การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  
ประกอบดวยดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการ

มาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 

ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งน้ี ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการ
ของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุม
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ในดานกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม

 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ

ศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพ

รวมของสถาบนั อนัจะนาํไปสูการกาํหนดแนวทางและพฒันาคณุภาพตามเกณฑและ

มาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปการศึกษา 
ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎ
กระทรวงฯ รวมท้ังการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียน

มงีานทาํ ผูเรียนมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิและ

เพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุง

เนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการต้ังแต
การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การ

ประเมินคณุภาพและการพฒันาคณุภาพ เพือ่สรางความมัน่ใจใหกบัผูใชบณัฑติและ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันใหเปนไปตาม
มาตรฐานและวิสัยทัศนที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการ
ศกึษาไดอยางมคีณุภาพ มกีารควบคุมคณุภาพในทุกขัน้ตอนของการผลติบณัฑติ ใน

แตละปการศกึษาโดยคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร มกีารตรวจสอบติดตามคุณภาพ

ผลการผลติบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดบัสถาบนั
ในทกุปการศึกษา มคีวามเชือ่มโยงกบัระบบการประเมนิคณุภาพภายนอกทีจ่ะมกีาร
รับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา 

เพ่ือสรางความเชือ่ม่ันในคุณภาพของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษา
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 อนึง่ คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดับอดุมศึกษาไดออกประกาศ 

เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏบิตัเิก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศกึษา 

พ.ศ. 2557 โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ

ดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกบับรบิทของสถาบันอดุมศกึษา และเปนไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษา 

เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบัน

อดุมศกึษาเลือกใช ตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอดุมศกึษาและกฎกระทรวง

วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเปน

ระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเปน

ระบบที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได ตั้งแตระดับ

หลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปน

ระบบทีส่ถาบันอดุมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง ทัง้นี ้โดยผานการพจิารณาจากสภาสถาบนั

และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความ
เห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอตน
สังกัด เพ่ือพิจารณา และเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 48 แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

3. กระบวนการและวิธกีารประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557-

2561)
 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการ

จัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 
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4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมิน

คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี

รายละเอียดดังนี้

 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผล

การประเมนิปกอนหนานีม้าใชเปนขอมลูในการวางแผนโดยตองเก็บขอมลูตัง้แตเดอืน

มิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือต้ังแตเดือนสิงหาคม 

กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน

 D = ดาํเนนิงานและเกบ็ขอมลูบนัทกึผลการดาํเนนิงานต้ังแตตนปการศกึษา 

คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปถัดไป 

หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปถัดไป)

 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษา

ถัดไป

 A = วางแผนปรบัปรุงและดาํเนินการปรบัปรุงตามผลการประเมนิ โดยคณะ

กรรมการบริหาร ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยนาํขอเสนอแนะ
และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง

การดําเนินงาน (รวมทัง้ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปและเสนอต้ังงบประมาณปถดัไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบ
ประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได
 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้

 1. สถาบนัวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศกึษา

ใหม
 2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงช้ีที่ไดประกาศใชบนระบบ 
CHE QA Online และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป 

ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน

 3. หลกัสตูรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสตูรและจดัทาํรายงานการ
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ประเมินตนเองระดับหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online

 4. คณะหรือหนวยงานเทยีบเทานําผลการประเมนิระดบัหลกัสูตรมาจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

 5. คณะหรอืหนวยงานเทยีบเทาประเมนิตนเองบนระบบ CHE QA Online 

และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว

 6. สถาบันนําผลการประเมนิระดับหลกัสูตร ผลการประเมนิระดับคณะวชิา 

มาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน

 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE  QA  Online  และยืนยันผลการ

ประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป

 8. ผูบริหารสถาบันอุดมศกึษานาํผลการประเมนิและขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแตงต้ัง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภา

สถาบนั) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานแผนปฏบิตักิารประจาํป และแผนกลยทุธ

 9. สงรายงานประจาํปทีเ่ปนรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ผานระบบ 

CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการ
ประกันคุณภาพภายในทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน และ

สงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบฐาน

ขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปน
หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา

  ในกรณีที่ตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกําหนดไวดังนี้
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 - ผูทรงคณุวฒุจิาํนวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึง่หนึง่เปนผูทรงคณุวฒุิ

ภายนอกสถาบันและอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการ

ประเมิน

 - ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการทกุคนตองเปนผูทีข่ึน้ทะเบียนผูประเมินคณุภาพภายใน 

ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 คณุสมบัตเิฉพาะของคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน ระดบัหลักสตูร

ของแตละระดับการศึกษา เปนดังนี้

 - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป

 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป

 - ระดับปรญิญาเอก คณะกรรมการมคีณุวฒุปิรญิญาเอกหรือดาํรงตาํแหนง

ทางวิชาการระดับ ศาสตราจารย

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่ง
คร้ังในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพ่ือใหเปนไปตามขอ 36 แหงกฎ

กระทรวงวาดวยระบบ หลกัเกณฑ และวิธกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553
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บทที่  3
นิยามศัพท

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวม
องคความรูทีม่อียูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตวับุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนา
ใหเปนระบบ เพือ่ใหทกุคนในองคกรสามารถเขาถงึความรู และพฒันาตนเองใหเปน
ผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถ
ในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู ที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจาก
ประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจใน
สิง่ตางๆ เปนความรูทีไ่มสามารถถายทอดออกมาเปนคาํพดูหรือลายลักษณอกัษรได
โดยงาย เชน ทกัษะในการทํางาน งานฝมอื หรอืการคิดเชงิวเิคราะห บางคร้ังจงึเรยีก
วาเปนความรูแบบนามธรรม 
 2. ความรูทีช่ดัแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูทีส่ามารถรวบรวม 
ถายทอดได โดยผานวิธตีางๆ เชน การบนัทกึเปนลายลักษณอกัษร ทฤษฎ ีคูมอืตางๆ 
และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 
 นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ 
เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุ
เปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกร
ไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลคุวามเปนชมุชน เปนหมูคณะ ความเอือ้อาทรระหวาง
กันในที่ทํางาน 
 การจดัการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู  ไดแก
 (1) การกาํหนดความรูหลักท่ีจาํเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุม
หรือองคกร 
 (2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 
 (3) การปรบัปรงุ ดดัแปลง หรอืสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงาน

ของตน 
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 (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 

 (5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 

 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และ

ปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงาน

มากยิ่งขึ้น 

 โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเน้ือเดียวกัน ความรูที่

เกีย่วของเปนทัง้ความรูทีช่ดัแจงอยูในรปูของตวัหนงัสอืหรอืรหสัอยางอืน่ทีเ่ขาใจได

ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) 

ทีอ่ยูในคน ทัง้ทีอ่ยูในใจ (ความเช่ือ คานยิม) อยูในสมอง (เหตผุล) และอยูในมอื และ

สวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คน

จํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคนคนเดียว

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับ

สมบูรณในลักษณะของรายงาน สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ 
หรือส่ิงพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปนผลงาน

ทีผ่านการกล่ันกรอง (Peer review) โดยมีบคุคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ

พิจารณาดวย 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัด
และเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา 

เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศ

ทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อ
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สนับสนนุเปาประสงคทีส่าํคัญของสถาบนั (organization-wide goal) การบรูณาการ

ทีม่ปีระสทิธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดยีวกนั (alignment) ซึง่

การดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ

มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง 

โครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวาง

สําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะ

ในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และ

การใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

อาเซียน หมายถงึ สมาคมประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Association of 

South East Asian Nations) ม ี10 ประเทศ ไดแก บรไูน กมัพชูา อนิโดนเีซีย สปป.ลาว 
มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอ

บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับ
การตพีมิพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ
จดัทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย 

หรือผูทรงคุณวุฒริะดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒทิีม่ผีลงานเปนท่ียอมรับในสาขา

วชิานัน้ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมผีูประเมินบทความ

ทีเ่ปนผูเช่ียวชาญในสาขานัน้ดวย และมีบทความทีม่าจากหนวยงานภายนอกสถาบนั
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อยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25

การเผยแพรผลงานวจิยัในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิหมายถึง การนาํเสนอ

บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับ

การตพีมิพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ

จัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบ ดวยศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขา

วิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปน

ผูเช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ 

และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอให

กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับ

สมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกสได

งานวิจยั หมายถึง กระบวนการทีม่รีะเบยีบแบบแผนในการคนหาคาํตอบของปญหา 

หรอืการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดษิฐคดิคนท่ีผานกระบวนการ
ศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปน
ระบบ

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่

มคีวามเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภท
ของงานศิลปะซึง่มีแนวทางการทดลองหรอืการพฒันาจากแนวคดิสรางสรรคเดิมเพ่ือ
เปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรีย

และคุณประโยชนที่เปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน 
งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงาน



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม34

ดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม 
สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance 
Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ 
(3) วรรณศิลป (Literature) ซึง่ประกอบดวยบทประพันธและกวีนพินธรปูแบบตางๆ

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ทําให สถาบัน
ประสบความสําเร็จ หรอืสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนทีย่อมรับในวงวิชาการหรือ
วชิาชพีนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพร
ใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได

ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการ ซึ่งเปนที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่
เปดสอน เปนผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย
ประจําหลักสูตร และเปนผลงานวิจัยตีพิมพในรอบหาปที่ผานมา (ใหนับรวมผลงาน
วจิยัท่ีตพีมิพในปการศึกษาท่ีประเมิน) โดยใหรายงานผลงานวิจยัของอาจารยประจํา
หลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพให
รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทาง
วชิาการ กลาวคอื ระบชุือ่เจาของผลงาน ชือ่ผลงาน ปทีพ่มิพและแหลงตีพมิพเผยแพร
ผลงาน (กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือ
เวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)

ผลงานทีไ่ดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการระดบัชาต ิหมายถึง บทความจากผลงาน
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสาร
วิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความ

จากผลงานวจิยัหรอืบทความวชิาการ ทีไ่ดรบัการตพีมิพในวารสารวชิาการ (Journal) 

ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science 

(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยทุธ หมายถงึ แผนระยะยาวของสถาบนัโดยทัว่ไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่

กาํหนดทศิทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวสิยัทศัน พนัธกจิ 

เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม 

กลยุทธตางๆ ของสถาบนัควรคลอบคลมุทกุภารกจิของสถาบนัซึง่ตอง มกีารกําหนด

ตวับงชีค้วามสาํเรจ็ของแตละกลยทุธและคาเปาหมายของตัวบงชีเ้พือ่วดัระดับความ

สาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามกลยทุธ โดยสถาบนันาํแผนกลยุทธมาจัดทาํแผนดาํเนิน

งานหรือแผนปฏิบัติการประจําป

แผนกลยทุธทางการเงนิ หมายถงึ แผนระยะยาวทีร่ะบทุีม่าและใชไปของทรพัยากร

ทางการเงนิของสถาบนัทีส่ามารถผลกัดนัแผนกลยทุธของสถาบนัใหสามารถดาํเนนิการ
ได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควร
ประเมินความตองการทรพัยากรท่ีตองจดัหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละ

กลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปน

ความตองการเงินทนุในระยะยาวเทากบัเวลาทีส่ถาบนัใชในการดําเนนิการใหกลยทุธ
นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการ
ใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 

งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน 
เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุน
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ดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมี
การวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิต
ในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธของสถาบัน

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงาน
ภายใน 1 ป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนิน
งานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการ
ในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่
ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
หมายถึง การใชองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มา
ผสมผสานใชในการวิเคราะห วจิยัและสังเคราะหขึน้เปนองคความรูใหม และพฒันา
เปนศาสตรใหมขึ้น
หลกัสตูรพหวุทิยาการ (Multidisciplinary) หมายถงึ หลกัสตูรทีน่าํเอาความรูหลาย
ศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการ
วิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหม
ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น 
 ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย 
(วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยี
สารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี) 
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 ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษา
เพื่อการพัฒนา 

 (ทีม่า : คณะอนุกรรมการปรับปรงุเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศกึษา 

ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)

พชิญพิจารณ (Peer review) หมายถงึ การตรวจเยีย่มโดยผูทรงคุณวฒุทิีม่คีวามรู 

ความสามารถ และประสบการณ ซึง่สามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนา

แกสถาบันอดุมศกึษาในการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนการสอน อยางมคีณุภาพ

และสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานทีก่าํหนด โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหขอเสนอแนะ

ในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา

อะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามทีต่องการ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานจะตองปรากฏให

ทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธกีารอ่ืนๆ 

องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจยันาํเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมลู
ปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่
สมัพันธกบัศาสตรทีเ่ปดสอนมิใชสมัพันธกบัรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปน

ศาสตรในกลุ มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียน ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
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หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรม

หรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือ

บริษทัมหาชนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย หรือองคการกลาง ระดับชาติทัง้ภาค

รัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล

กิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่
ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มี

ความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมคีวามหมายเพยีงหลกัธรรมทางศาสนา

เทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง 

ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การ

ปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 

 หลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบานเมืองทีด่ ี(Good Governance) 

ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 

 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจ

คลายคลงึกันและมผีลการปฏิบตังิานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชน
สขุตอประชาชน โดยการปฏบิตัริาชการจะตองมทีศิทางยทุธศาสตร และเปาประสงค
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการ

ติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 2) หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) คอื การบรหิารราชการตามแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถใชทรพัยากรท้ังดานตนทนุ แรงงานและ

ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสงูสุดตอการพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการ

ตามภารกจิเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมสีวนไดสวนเสียทกุกลุม 
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 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถ

ดาํเนนิการไดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และสรางความเชือ่ม่ัน ความไววางใจ รวมถึง

ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน ผูรับบริการ และผูมี

สวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบ

ในการปฏบิตัหินาทีแ่ละผลงานตอเปาหมายทีก่าํหนดไว โดยความรับผดิชอบนัน้ควร

อยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึก

ในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรง

ไปตรงมา ชีแ้จงไดเม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอนัไมตองหามตาม

กฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทกุข้ันตอนในการดาํเนินกิจกรรมหรอื

กระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ 

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู 

ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ 

รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจ

การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการ

ปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดย
มอีสิระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและ
การดาํเนนิการใหแกบคุลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบรกิารตอ

ผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสีย การปรบัปรงุกระบวนการ และเพิม่ผลติภาพเพือ่

ผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 
 8) หลักนิตธิรรม (Rule of Law) คอื การใชอาํนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับในการบรหิารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบตั ิและคาํนงึถึงสิทธิ
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เสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คอื การไดรบัการปฏบิตัแิละไดรบับรกิาร

อยางเทาเทยีมกนัโดยไมมกีารแบงแยกดาน ชายหรือหญงิ ถิน่กําเนดิ เช้ือชาต ิภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ 

 10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลง

ทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใช

กระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน 

โดยเฉพาะกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรงซึง่ตองไมมขีอคดัคานท่ียตุไิมไดในประเด็น

ที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

อาจารย หมายถึง คณาจารย ซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาที่หลักทางดาน

การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบใน
หลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

สําหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายได
หนวยงานจะตองมีสญัญาจางท่ีมกีารระบรุะยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอย
กวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจน ไมนอยกวาหนาที่

ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทาง

การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางาน
สําหรับอาจารยที่บรรจุใหมในปที่ประเมิน ดังนี้ 
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 9-12 เดือน     คิดเปน 1 คน 

 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน    คิดเปน 0.5 คน 

 นอยกวา 6 เดือน     ไมสามารถนํามานับได

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการ

บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนิน

งานหลกัสตูร และปฏบิตังิานประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศกึษาตาม

หลักสูตรน้ัน มคีณุวุฒติรงหรอืสัมพันธกบัสาขาวชิาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน และ

ทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารย

ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปน

อาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปน

หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยู แลว (คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) ทั้งนี้ กรณี

บัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร

เทานั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนิน

เชนเดยีวกบัการนาํเสนอหลกัสตูรปรบัปรงุเลก็นอย โดยนาํเสนอตอสภาสถาบันเพือ่

พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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บทที่  4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อ

วันท่ี 27 เมษายน 2558 ไดมีมติเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน โดยระดับ

หลักสูตรเห็นชอบใหใชระบบที่ สกอ.พัฒนาขึ้นรวม 6 องคประกอบ แลระดับคณะ 

สถาบัน เห็นชอบใหใชระบบ CMU-EdPEx ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร

 ทกุหลกัสูตรใชตวับงช้ีและเกณฑการประเมนิระดับหลกัสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกาศใช ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยมีราย

ละเอียด 6 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ จํานวน
ตัวบงชี้

รายละเอียด

องคประกอบที่ 1 

การกํากับมาตรฐาน

1 ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
  - ระดับปริญญาตรี 4 ประเด็น
  - ระดับบัณฑิตศึกษา 12 ประเด็น

องคประกอบที่ 2 

บัณฑิต

2 ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่  2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษา
   - รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได งานทําหรือ
    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
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องคประกอบ จํานวน
ตัวบงชี้

รายละเอียด

  - ผลงานของนักศกึษาและผูสาํเรจ็การศึกษาในระดบั
   ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
  - ผลงานของนักศกึษาและผูสาํเรจ็การศึกษาในระดบั
   ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

องคประกอบที่ 3 
นักศึกษา

3 ตัวบงชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่  3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา

องคประกอบที่ 4 
อาจารย

3 ตัวบงชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย

องคประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียน
การสอน 
การประเมินผูเรียน

4 ตัวบงชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่  5.3  การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้ที่  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

องคประกอบที่ 6 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

1 ตัวบงชี้ที่  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

รวม 14

ระบบการติดตาม ประเมินผล 
 - ทุกหลักสูตรประเมินตนเองโดยจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผานระบบ CHE QA online ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

พัฒนาขึ้น

 - มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรของทุกคณะ อยางนอยคณะละ 
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2 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร) เพื่อ
นํารองการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของทุกคณะ สําหรับหลักสูตร
ที่ไมไดตรวจเย่ียม จะดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจาก
มหาวิทยาลัยโดยใชกระบวนการ consensus และใหขอมลูปอนกลับในทุกหลักสตูร

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สถาบัน
 ใชระบบการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามแนวทางเกณฑ
คณุภาพการศกึษาเพ่ือการดาํเนนิการทีเ่ปนเลศิ (CMU-EdPEx) ซึง่เปนระบบทีพ่ฒันาข้ึน  
เพือ่ใหสามารถสะทอนภาพรวมของการดําเนินงานของมหาวทิยาลยัและสวนงานได
อยางครบถวน โดยครอบคลุมแนวคิดของ SIPOC ทั้งในสวนของคูความรวมมือ 
ผูมสีวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ ปจจยันาํเขา กระบวนการ ผลผลติ/ผลลพัธ ผูเรยีนและ
ลูกคาอื่น เพ่ือใหเกิดการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยและสวนงานสู ความเปนเลิศท่ียั่งยืนอยางชัดเจน โดยมีแผนการ
ดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ไดแก
 ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยและสวนงานประเมินตนเองดวยโครงรางองคกร 

เพื่อคนหาสารสนเทศที่อาจขาดหายไป และมุงเนนที่ความ
       ตองการ ขอกําหนดและผลลัพธการดําเนินการที่สําคัญ
 ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยและสวนงานประเมินตนเองโดยตอบคําถามขอ
        กําหนดโดยรวมของหัวขอในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธใน
        หมวด 7 
 หมวดที่ 1 การนําองคกร
 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
 หมวดที่ 3 การมุงเนนลูกคา
 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
 หมวดที่ 5 การมุงเนนบุคลากร
 หมวดที่ 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ

 หมวดที่ 7 ผลลัพธ
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ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 - ทุกหลักสูตรประเมินตนเองโดยจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผานระบบ CHE QA online ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

พฒันาขึน้ ซึง่เปนรายงานฉบบัเดยีวกบัรายงานผลการดาํเนนิงานของหลกัสตูร (มคอ 7) 

และจัดสงรายงานประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร ผานระบบ CHE QA Online 

 - การดําเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือดําเนินการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรของทุกคณะ อยางนอยคณะละ 2 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 1 

หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร) เพ่ือนํารองการประเมินคุณภาพระดบั

หลักสูตรของทุกคณะ โดยจะดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน 

ระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/สถาบัน

 - คณะ/สถาบันประเมินตนเองดวยโครงรางองคกร   และตอบคําถามขอ

กําหนดโดยรวมของหัวขอในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธในหมวด 7 โดยจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx เสนอมายังสํานักพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

 - มหาวิทยาลยัแตงตัง้ผูทรงคณุวฒุใินการประเมนิและใหขอเสนอแนะ เพือ่
ใหคณะ/สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการดานตางๆ อยาง
เปนระบบ โดยในระดับคณะจะดําเนินการประเมินระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 

และในระดับสถาบันจะดําเนินการประเมินในเดือนพฤศจิกายน 

 - องคประกอบของผูทรงคุณวุฒิในการประเมิน
  ระดับคณะ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่เปน 
  TQA Assessor หรือผูทีผ่านการอบรมหลักสตูรการประเมนิองคกร

  ดวยตนเองตามเกณฑ TQA/EdPEx
  ระดับสถาบัน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยท่ี
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  เปน TQA Assessor หรือผูที่ผานการอบรมหลักสูตรการประเมิน

  องคกรดวยตนเองตามเกณฑ TQA/EdPEx และผูทรงคุณวุฒิ

  ภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีมปีระสบการณและความเชีย่วชาญในการ

  ประเมินองคกรดวยเกณฑ TQA/EdPEx

 - สงรายงานประเมินคุณภาพภายใน ในรูปแบบ pdf file ผานระบบ 

CHE QA Online 

 - มหาวทิยาลยัดําเนินการตดิตามแผนพฒันาคณุภาพจากขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ โดยใหคณะ/สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ เสนอคณะกรรมการ

ขับเคล่ือน CMU-EdPEx เพื่อพิจารณาภายใน 2 เดือนหลังจากที่ไดรับรายงานผล

การประเมิน
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แนวทางและขอเสนอแนะการรายงานผล           
การดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ

ระดับหลักสูตร
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 ในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิต

ที่มีคุณภาพการดําเนินงาน และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด ซึ่ง

ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการ

ดังตอไปนี้

 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกัน

คุณภาพการจัดการศึกษาวาหลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหพิจารณา

องคประกอบทีส่าํคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บณัฑิต นกัศึกษา อาจารย หลักสูตร   

การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถ

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ

 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับ

ตัวบงช้ีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได

กําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552
 3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูล

พืน้ฐานในสวนท่ีเก่ียวของตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงช้ี

เชิงปริมาณในสวนที่เกี่ยวของกับคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเปน

แนวทางใหแกผูประเมนิเพ่ือใหสามารถนําไปพจิารณาตามบรบิทของสถาบนัได และ

ไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับสําหรับผูประเมินและผูรับการ

ประเมินไดใชในการพิจารณา
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 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดบัหลกัสูตร โดยมกีารดาํเนนิงานไดตามมาตรฐานเทียบเคยีงกบัมาตรฐาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งนี้ ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบ

จากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

พจิารณาใหความเห็นชอบ และใหมกีารจัดสงผลการประเมนิพรอมขอมลูพืน้ฐานให

กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ทีเ่ทียบเคียงได เชน ผลการประเมนิ

หลักสูตรของ AUN QA  ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจาก

องคการวิชาชพีระดับนานาชาต ิเชน AACSB (สาํหรบัหลกัสตูรทางดานบริหารธุรกิจ) 

ABET (สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรที่ไดรับการตรวจ

ประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องคประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ

1. การกํากับ

มาตรฐาน

1.1 การบริหาร

จัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด 

โดย สกอ.

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี เกณฑ 4 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 12 ขอ

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย)
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องคประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ

2.2 การไดงานทํา
หรือผลงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษา

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่
ตีพิมพหรือเผยแพร

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา
วิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับ

นักศึกษา

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา

- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา

4. อาจารย 4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร
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องคประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
- รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารยประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย

- การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร

5. หลักสูตร 

การเรียนการสอน 
การประเมินผูเรียน

5.1 สาระของ

รายวิชาในหลักสูตร

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่

ใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความ

กาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.2 การวางระบบ

ผูสอนและ

กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

- การพิจารณากําหนดผูสอน

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัทํา 
มคอ. 3 และ มคอ. 4
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
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องคประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติ
ในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

5.3 การประเมิน
ผูเรียน

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ. 6 และ มคอ. 7)

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

6. สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู

6.1 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
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องคประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร

ตัวบงชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

หมายเหตุ  

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง กําหนดใหใชเกณฑการประเมิน

เทียบเคียงกับหลักสูตรปริญญาเอก 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม54

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหน่ึง คือ 

การพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึง

ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศกึษา  โดย

ไดจดัทํามาตรฐานการอุดมศกึษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ทีเ่ก่ียวของ เพ่ือสงเสริม

ใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ

และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน 

และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดบัตางๆ มาอยางตอเน่ือง ซึง่ปจจบุนั

ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ.

2548 เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหน่ึงของ

เกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปด

ดาํเนนิการหลกัสูตรใหมหรือหลกัสูตรปรบัปรงุตองใชเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.

2548 เปนหลกัในการพฒันาหลักสตูรและดาํเนนิการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรดังกลาว

 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจาการบริหารจัดการหลักสูตร

ทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ.2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่
มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ

พจิารณาตามเกณฑดงักลาว 4 ขอ และหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา จะพจิารณาตาม

เกณฑดังกลาว 12 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตวับงช้ีที ่1.1 การบรหิารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรท่ีกาํหนด

       โดย สกอ.

 เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

รวม 4 ขอ 12 ขอ 12 ขอ
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 เกณฑการประเมินดงักลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 

และกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศ

ใชเกณฑมาตรฐานตางๆ ทีเ่กีย่วของใหม เกณฑการประเมนิตามตวับงชีน้ีจ้ะตองเปน

ไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับที่ประกาศใชลาสุด

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผาน

เกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนน

เปน ศูนย)

หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี้

 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ

 2. หนังสือนําที่ สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี)

 3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือ

    หนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่

    อนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร

การรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร

ไมนอยกวา 5 คน

และเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 
หลักสูตรไมไดและ
ประจําหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น

ไมนอยกวา 5 คน
และเปนอาจารย
ประจําเกินกวา 1 

หลักสูตรไมได และ

ประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น

ไมนอยกวา 5 คน

และเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 
หลักสูตรไมได และ
ประจําหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. อาจารย 1 ทาน สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 

2 หลักสูตรเทานั้น 

  • หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเดียวกัน

  • หลักสูตรปกติและหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 

    ที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว

 2. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพกําหนดใหตองมี

อาจารยประจาํหลกัสูตรจาํนวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทกุแขนงวชิา/กลุมวิชาของ

หลักสูตร โดยมคีณุวุฒคิรอบคลมุแขนงวชิา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน ทัง้น้ี แขนงวชิา/กลุม

วิชาพิจารณาจากจํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาเอกท่ีกําหนดใหเรียนตั้งแต 30 

หนวยกิตขึ้นไป 

 3. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอา

ความรูหลายศาสตรหรอืหลายอนศุาสตรเขามาใชในการเรยีนการสอน เพือ่ประโยชน

ในการวิเคราะห วจิยั จนกระท่ังผูเรยีนสามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตร

ใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น 

 ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย 
(วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยี
สารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-เคมี) 

 ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษา

เพื่อการพัฒนา 
 (ทีม่า : คณะอนุกรรมการปรับปรงุเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศกึษา 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
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เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

2. คณุสมบตัขิอง
อาจารยประจํา
หลักสูตร

คุณวุฒิระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา 
หรือดํารงตําแหนง
ทางวชิาการไมตํา่กวา
ผูชวยศาสตราจารย 
ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชา
ที่เปดสอนอยางนอย 
2 คน

มีคุณสมบัติเปน
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ หรือ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรือ
อาจารยผูสอน 

มีคุณสมบัติเปน
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ หรือ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธหรือ
อาจารยผูสอน

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. อาจารยประจําหลักสตูร หมายถงึ อาจารยประจําเต็มเวลาทีม่ภีาระหนาที่

ในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวน

การดําเนนิงานหลกัสูตร และปฏบิตังิานประจาํหลกัสูตรนัน้ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการ

ศกึษาตามหลักสูตรนัน้ มคีณุวุฒติรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิาทีเ่ปดสอนไมนอยกวา 

5 คน และทกุคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลกัสูตรในเวลาเดยีวกันไมได ยกเวน
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได 
หรอืเปนอาจารยประจาํหลักสตูรในหลกัสตูรพหวุทิยาการไดอกี 1 หลักสตูรโดยตอง

เปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) ทั้งนี้ กรณี
บัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร
เทานั้น 

 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนิน

เชนเดยีวกบัการนาํเสนอหลกัสตูรปรบัปรงุเลก็นอย โดยนาํเสนอตอสภาสถาบันเพือ่
พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับ

ทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน

 2. อาจารยทีจ่ะทําหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตรได จะตองเปนอาจารย
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ประจําเต็มเวลาท่ีมีสถานภาพเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือมีสัญญา

จางใหเปนอาจารยประจําเต็มเวลาโดยระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนไมนอย

กวา 9 เดือนตอป

 3. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี สามารถทําหนาที่เปนอาจารย

ประจําหลักสูตรปริญญาตรีได เนื่องจากเกณฑกาํหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมี

คณุวฒุริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา หรอืดาํรงตาํแหนงทางวชิาการไมตํา่กวา ผศ. 

ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย  2 คน อยางไร

กต็าม หากคณะกาํหนดใหอาจารยประจําท่ีมคีณุวุฒปิริญญาตรทีาํหนาท่ีเปนอาจารย

ประจําหลักสูตร คณะควรมแีผนในการพฒันาอาจารยใหมคีณุวุฒทิีส่งูข้ึนอยางชัดเจน

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

3. คณุสมบตัขิอง
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

- คุณวุฒิไมตํ่ากวา
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป 

ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ
กันจํานวนอยางนอย 

3 คน

คุณวุฒิไมตํ่ากวา
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนง
ศาสตราจารยขึ้นไป 
ในสาขาวิชานั้น หรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ

กันจํานวนอยางนอย 
3 คน

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้
 1. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กําหนดไวเฉพาะหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษาเทานั้น สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมไดกําหนด

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว  

 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตอง
มีจํานวนอยางนอย 3 คนท่ีมีคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการตามที่กําหนด โดย

อาจารยทั้ง 3 คนนั้นเปนสวนหนึ่งของอาจารยประจําหลักสูตร
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เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน

- 1. อาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาโท 
หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
ไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และ
2. มีประสบการณ
ดานการสอน และ
3. มีประสบการณใน
การทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการ

ศึกษาเพือ่รับปรญิญา

1. อาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
ไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และ
2. มีประสบการณ
ดานการสอน และ
3. มีประสบการณใน
การทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. อาจารยผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จะตองมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ขอ
 2. อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสามารถเปนอาจารยผู สอนใน
หลกัสตูรระดับปริญญาโทได  แมจะยังไมมผีลงานวจิยัหลงัจากสาํเรจ็การศกึษา ทัง้นี้ 

ภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีเร่ิมสอนจะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปน

อาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก และเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่
ปรกึษาวทิยานิพนธ และอาจารยผูสอบวทิยานพินธในระดับปรญิญาโทและปริญญา

เอกได (บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555) 
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5. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ

- 1. เปนอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และ
2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการ
ศึกษาเพือ่รับปรญิญา

1. เปนอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้
 1. อาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธหลักและอาจารยทีป่รึกษาการคนควาอิสระ 
ตองเปนอาจารยประจาํมหาวทิยาลยัเชียงใหมเทานัน้และตองมปีระสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ไมสามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได
 2. การพิจารณากรณอีาจารยเกษียณอายงุานหรอืลาออกจากราชการ ดงันี้ 
  1) หลกัสตูรสามารถจางอาจารยทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงาน หรือลาออกจากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็ม
เวลาหรือบางเวลาได โดยใชระบบการจางพนักงานมหาวิทยาลัย คือมสีัญญาจางท่ี
ใหคาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการกําหนดภาระงานไวอยางชัดเจน อาจารย
ดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
และอาจารยผูสอนได
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6. คุณสมบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี)

- 1. เปนอาจารย
ประจําหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ
ไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ
กันและ
2. มีประสบการณใน

การทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการ
ศึกษาเพือ่รับปรญิญา

1. เปนอาจารย
ประจําหรือผูทรง
คุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ไมตํ่า
กวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ
กันและ
2. มีประสบการณใน
การทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการ

ศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. อาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธรวม อาจเปนอาจารยประจาํมหาวทิยาลยั

เชียงใหม หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิสอดคลองตามเกณฑที่กําหนด
และมีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
 2. แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

ขอ 7.6 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

ที่เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยู ในสายวิชาการ หรือเปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง

  2) “อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหนาท่ีอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไปจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไดรับ

อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระกอนการเกษียณอายุ
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วิชาการ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปน

บุคลากรประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคคลากรประจําในสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชาน้ันๆ เปน

ทีย่อมรบัในระดบัหนวยงานหรอืระดบักระทรวงหรอืวงการวชิาชพีดานน้ัน เทยีบได

ไมตํ่ากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน และหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก

ไมมอีาจารยทีป่รกึษาวทิยานพินธรวม อาจารยผูสอบวทิยานพินธ หรอือาจารยผูสอน 

ที่ได รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม เป นผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาท่ีเปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงต้ัง

ผู เชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน

อดุมศกึษา และตองแจงคณะกรรมการการอดุมศกึษาใหรบัทราบการแตงต้ังน้ันดวย

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

7. คุณสมบัติของ

อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ

- 1. อาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบ

เทาหรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวา

รองศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขา

วิชาที่สัมพันธกันและ

2. มีประสบการณใน

การทําวิจัยที่ไมใชสวน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

1. อาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาหรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ

ไมตํ่ากวา 

รองศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขา

วิชาที่สัมพันธกันและ

2. มีประสบการณใน

การทําวิจัยที่ไมใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. อาจารยผูสอบวทิยานพินธ ประกอบดวยอาจารยประจาํและผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิสอดคลองตามเกณฑที่กําหนด และมีประสบการณใน

การทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 2. การแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน (มหาวิทยาลัย) มาเปนอาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ ถือวาไมสอดคลองตามเกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

8. การตีพิมพเผย
แพรผลงานของผู
สําเร็จการศึกษา

- (เฉพาะแผน ก 
เทานั้น)
ตองเปนรายงานสืบ
เนื่องฉบับเต็มในการ
ประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) หรือ
วารสารหรือสิ่งพิมพ
วิชาการซึ่งอยูในรูป
แบบเอกสารหรือ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส

วารสารหรือสิ่งพิมพ
วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่น
กรอง (peer 
review) ซึ่งอยูในรูป
แบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. หลักสูตรปริญญาโท (แผน ข) ไมไดกําหนดเง่ือนไขใหมีการตีพิมพเผย

แพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา อยางไรก็ตาม หากหลักสูตรสามารถสงเสริมใหมี
การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาก็จะเปนการเพ่ิมคุณคาใหแก
ผลงานการคนควาอิสระนั้นๆ 

 2. วิทยานิพนธซึ่งเกี่ยวของกับส่ิงประดิษฐ การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการได 
โดยพิจารณาจากปที่ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไมใชปที่ขอจด
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9. ภาระงานอาจารย
ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

- วิทยานิพนธ 
อาจารย 1 คน ตอ 
นักศึกษา 5 คน 
การคนควาอิสระ 
อาจารย 1 คน ตอ 
นักศึกษา 15 คน
หากเปนที่ปรึกษา
ทั้ง 2 ประเภทให
เทียบสัดสวน
นักศึกษาที่ทาํ
วทิยานพินธ 1 คน
เทียบเทากับ
นักศึกษาที่คนควา
อิสระ 3 คน

วิทยานิพนธ
อาจารย 1 คน ตอ 
นักศึกษา 5 คน

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 10 กําหนดวา อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารย
ที่ปรึกษาไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะ

ดแูลนกัศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดลุยพินจิของสถาบันอุดมศกึษานัน้ แตทัง้น้ี

ตองไมเกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพรอมทางดานทุน
วิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผูที่ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญอยางตอเน่ือง ใน
การผลิตผลงาน

 2. การนับภาระงานตามเกณฑ หมายถึง ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษา

วทิยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ (Major Advisor) เทาน้ัน ไมนบัรวมการเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
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10. อาจารย
ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผล
งานวิจัยอยางตอ
เนื่องและสมํ่าเสมอ

- ควรมีอยางนอย 1 
เรื่องในรอบ 5 ปโดย
นับรวมปที่ประเมิน 

ควรมีอยางนอย 1 
เรื่อง ในรอบ 5 ป 
โดยนับรวมปที่
ประเมิน

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. เจตนารมณของเกณฑขอน้ี เพ่ือใหอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธหลักและ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง ซึ่งจะสงผลให

อาจารยสามารถใหคําแนะนําในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัแกนักศึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

 2. ผลงานวิจัยกรณีนี้จะพิจารณาจากผลงานวิจัยตามเกณฑที่ระบุไวใน

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีระดับคุณภาพ

ของผลงานทางวิชาการตั้งแตคานํ้าหนัก 0.20-1.00 
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เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ตองไมเกิน 5 ป (จะ
ตองปรับปรุงใหเสร็จ
และอนุมัติ/ใหความ
เห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให
หลักสูตรใชงานในป
ที่ 6)
หมายเหตุ สําหรับ
หลักสูตร 5 ป
ประกาศใชในปที่ 7 
หรือหลักสูตร 6 ป 
ประกาศใชในปที่ 8)

ตองไมเกิน 5 ป (จะ
ตองปรับปรุงใหเสร็จ
และอนมุตั/ิใหความ
เหน็ชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให
หลักสูตรใชงานในป
ที่ 6) 

ตองไมเกิน 5 ป (จะ
ตองปรับปรุงใหเสร็จ
และอนุมัติ/ใหความ
เห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให
หลักสูตรใชงานในป
ที่ 6) 

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑการประเมินน้ี หมายถึง การปรับปรุง

หลักสูตรมาก ไมนับรวมการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก

12. การดําเนินงาน

ใหเปนไปตามตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการ

สอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง

ชาติ

ตัวบงชี้ TQF 
ขอ 1 - 5 ตองดําเนิน
การทุกตัว 

ตัวบงชี้ TQF 
ขอ 1 - 5 ตองดําเนิน
การทุกตัว

ตัวบงชี้ TQF 
ขอ 1 - 5 ตองดําเนิน
การทุกตัว 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 69

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิขอ 1-5 ประกอบดวย

 1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี)

 3. มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศกึษาใหครบทกุรายวชิา (นบัรวมทกุรายวชิาในหลกัสูตร ทัง้รายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาแกน)

 4. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนิน

การของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา (วันสุดทายของการสอบ) ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
(นับรวมทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวด

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาแกน)

 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

 พนัธกจิทีส่าํคญัทีส่ดุของสถาบันอดุมศกึษาคอื การผลติบณัฑติ หรอืการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะ

ตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรม

จรยิธรรม มคีวามสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยกุตใชความรู

เพ่ือการดาํรงชวีติในสงัคมไดอยางมีความสขุท้ังรางกายและจติใจ มคีวามสาํนึกและ

ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ

สถาบันอุดมศึกษา

 สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานในการกํากับ

และสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ 

ทีเ่ก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิเพ่ือมุงเนนเปาหมายการจดัการศกึษาทีผ่ลการเรยีนรูของ

นักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสาร

ใหสังคม ชุมชน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ไดเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิต
ที่ผลิตออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร

 คณุภาพบณัฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคณุภาพบณัฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู 
การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจาก ตัวบงชี้

ดังตอไปนี้

 ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
      แหงชาติ
 ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา

  - รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

    อิสระภายใน 1 ป
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  - ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

    ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

  - ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

    ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง

ชาติ

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู 

อยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ และ 5) ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้

นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต

เกณฑการประเมิน
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

สูตรการคํานวณ

 คะแนนที่ได = ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 สาํนักพัฒนาคณุภาพการศึกษาดาํเนนิการสรุปขอมูลแยกตามรายหลักสูตร

และนําเสนอขอมูลใหทุกคณะ ยกเวนคณะที่แจงความประสงคในการสํารวจเอง ให

ใชขอมูลท่ีสํารวจจากคณะ ทั้งน้ี จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิต

จะตองไมนอยกวารอยละ  20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา

ตวับงชี ้2.2 (ปริญญาตร)ี รอยละของบัณฑติปรญิญาตรทีีไ่ดงานทาํหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้

 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และ

ภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา
ภายในระยะเวลา 1 ป นบัจากวนัท่ีสาํเรจ็การศกึษาเมือ่เทยีบกบับัณฑิตท่ีสาํเรจ็การ

ศกึษาในปการศึกษาน้ัน การนับการมีงานทํานบักรณีการทํางานสุจรติทกุประเภทที่

สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจาํเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได การคาํนวณรอยละของ
ผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา
ใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น

เกณฑการประเมิน

 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 = รอยละ 100
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สูตรการคํานวณ

 1. คาํนวณคารอยละของบณัฑิตปรญิญาตรทีีไ่ดงานทําหรอืประกอบอาชพี

อิสระภายใน 1 ป ตามสูตร          

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด      

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

100    

× 100

× 5
คะแนนที่ได =   

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิต

ที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยนงานมาพิจารณา

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ : จาํนวนบณัฑติทีต่อบแบบสาํรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 
ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการสรุปรอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป แยกรายหลักสูตร และสงขอมูล
ใหทกุคณะเพือ่ใชประโยชนและใชเปนขอมลูในการรายงานผลการดาํเนนิงานตอไป 
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ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้

 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัย

เพ่ือหาคําตอบท่ีมีความนาเช่ือถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือ

จัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถ

นําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของ

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

เกณฑการประเมิน

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํา้หนกัของผลงานท่ีตพีมิพเผยแพร

ตอผู สําเร็จการศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5 = รอยละ 40 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ
 1. คาํนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทีต่พีมิพเผยแพรตอ

ผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษา

และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด      
× 100
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ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.10 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
  ระดับชาติ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
  ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
  ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
  หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ  การเผยแพรผลงาน
  ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา 
  เปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนั

  นับแตวันที่ออกประกาศ

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.80 - 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ

หรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

40   
× 5

คะแนนที่ได =   

บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล     

ตามประกาศ กพอ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา

เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

   ระดบันานาชาตติามประกาศ กพอ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

  ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสรางสรรคทีม่กีารเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส online

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

 การสงบทความเพือ่พจิารณาคดัเลอืกใหนาํเสนอในการประชุมวชิาการตอง

สงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว 

การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสได

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มี
องคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้
 - ผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท นบัตามปปฏิทนิ  (มกราคม – ธนัวาคม) สาํหรบัจํานวนผูสาํเรจ็การศกึษา
ทั้งหมด นับตามรอบปการศึกษา เชน สิงหาคม 2557– กรกฎาคม 2558
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 - นับเฉพาะผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพแลวเทานั้น กรณีตอบรับไมนับ 

 - กรณทีีน่กัศกึษาสาํเรจ็การศึกษาไปแลวแตมผีลงานวิจยัตพีมิพในปปฏทินิ

ที่ประเมิน สามารถนํามานับเปนผลงานได โดยผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปปฏิทนิที่ประเมิน

 - ผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผู สําเร็จการศึกษา 

หมายรวมถึงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ยังไมสําเร็จการศึกษาดวย โดย

ผลงานในตัวตั้งไมจําเปนตองเปนผลงานของบุคคลเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ แตเปนผลงานที่มีการตีพิมพในปปฏิทินนั้น

 - กรณีการคนควาอิสระ (IS) หากจะนับเปนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึง่ได ตองนาํมาเขียนเปนบทความ ม ีpeer review 

และนําไปเผยแพรระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ

 - ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว 

สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารยไดดวย

 - ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีประเมิน จะไมพิจารณา

ตัวบงชี้นี้ 
 - งานสรางสรรค หมายถงึ ผลงานศลิปะและส่ิงประดษิฐทางศิลปะประเภท

ตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสม

ตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สรางสรรคเดมิเพือ่เปนตนแบบหรอืความสามารถในการบกุเบกิศาสตรอนักอใหเกดิ
คุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุม

ศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) 
ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร 

สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง 

(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดง

รูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและ
กวีนิพนธรูปแบบตางๆ 
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ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงชี้                 ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้

       การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา 

คดิอยางเปนระบบ วจิยัเพือ่หาประเดน็ความรูใหมทีม่คีวามนาเชือ่ถือ เปนประโยชน 

ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถ

ในการใชความรู อยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอ

สาธารณะ ตวับงช้ีนีจ้ะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสาํเร็จการศกึษาใน

ระดับปริญญาเอก

เกณฑการประเมิน

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํา้หนกัของผลงานท่ีตพีมิพเผยแพร
ตอผู สําเร็จการศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

5 = รอยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ
 1. คาํนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทีต่พีมิพเผยแพรตอ

ผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
× 100
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ

หรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา

80  
× 5

คะแนนที่ได =   

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
  ระดับชาติ

0.40 - 

-  ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 -  บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.80 -  

บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนาํเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดทาํเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนาํเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดทาํเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนั 

นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสาร
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
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 การสงบทความเพือ่พจิารณาคดัเลอืกใหนาํเสนอในการประชุมวชิาการตอง

สงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว 

การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสได

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

1.00 - 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสรางสรรคทีม่กีารเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส online

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มี
องคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 - ผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก นับตามปปฏิทิน  (มกราคม – ธันวาคม) สําหรับจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด นับตามรอบปการศึกษา เชน สิงหาคม 2557– กรกฎาคม 2558
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 - นับเฉพาะผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพแลวเทานั้น กรณีตอบรับไมนับ 

 - กรณทีีน่กัศกึษาสาํเรจ็การศึกษาไปแลวแตมผีลงานวิจยัตพีมิพในปปฏทินิ

ที่ประเมิน สามารถนํามานับเปนผลงานได โดยผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปปฏิทนิที่ประเมิน

 - ผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผู สําเร็จการศึกษา 

หมายรวมถึงผลงานของนักศึกษาระดับปรญิญาเอกทีย่งัไมสาํเรจ็การศกึษาดวย โดย

ผลงานในตัวตั้งไมจําเปนตองเปนผลงานของบุคคลเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมดในปการศึกษานั้นๆ แตเปนผลงานที่มีการตีพิมพในปปฏิทินนั้น

 - ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว 

สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารยไดดวย

 - ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาท่ีประเมิน จะไมพิจารณา

ตัวบงชี้นี้ 

 - งานสรางสรรค หมายถงึ ผลงานศลิปะและส่ิงประดษิฐทางศิลปะประเภท

ตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสม

ตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด

สรางสรรคเดมิเพือ่เปนตนแบบหรอืความสามารถในการบกุเบกิศาสตรอนักอใหเกดิ
คุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุม
ศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) 
ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร 
สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง 

(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดง

รูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและ
กวนีิพนธรูปแบบตางๆ 
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ 

นกัศึกษา ระบบประกันคุณภาพนักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลอืก

นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองเปนระบบท่ีสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี

คุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการ

สงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาใน
รปูแบบตาง ๆ  เพือ่ใหนกัศกึษามคีวามรูความสามารถตามหลกัสตูร มทีกัษะการเรยีนรู
ในศตวรรษท่ี 21 และสาํหรบัหลกัสตูรระดับบัณฑติศกึษามทีกัษะการวจิยัทีส่ามารถ

สรางองคความรูได

 ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุม

หลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ 

(life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (learning and 

innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี(information, 

media and technology skills)
 ทักษะสําคัญที่คนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ

 1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและ

การแกปญหา (critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการ
สรางสรรค (innovation and creativity) (3) การส่ือสารและความรวมมือกัน 
(communication and collaboration)

 2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and 

technology skills) ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (information literacy) 
การรูสื่อ (media literacy) และ การรู ICT (ICT literacy)
 3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดวยความ

สามารถในการปรับตัวและยืดหยุน (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่ม

และการเรียนรูไดดวยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏสิมัพนัธทางสงัคม
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และขามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ

และความสามารถผลติผลงาน (accountability and productivity) ความเปนผูนาํ

และรับผิดชอบตอสังคม (leadership and social responsibility)

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เร่ิมดําเนินการ

ตั้งแตระบบการรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดขึ้น

กับนักศึกษา ภายใตการดําเนินการดังกลาวให

 พิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้

 ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

 ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

 ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้

 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของ
ความสําเร็จ แตละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปน
ตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของ

หลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ

สอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการ
คัดเลือกขอมูลหรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถ

สําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
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 - การรับนักศึกษา

 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพ

รวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่ทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมที่จะเรียนใน

หลักสูตร

เกณฑการประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิด 
  ในการกํากับ
  ติดตามและ
  ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
  หลักฐาน

• มีระบบ 
  มีกลไก
• ไมมีการนํา 
  ระบบกลไก 
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/ 
  ดําเนินงาน
• มีการ 
  ประเมิน        

  กระบวนการ

• ไมมีการ 
  ปรับปรุง/
  พัฒนา/ 

  บูรณาการ 

  กระบวนการ

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการ  
  ประเมิน  

  กระบวนการ 

• มีการ
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  

  กระบวนการ 

  จากผลการ
  ประเมิน

• มีระบบ 

  มีกลไก

• มีการนํา

  ระบบกลไก

  ไปสูการ  

  ปฏิบัติ/ 

  ดําเนินงาน

• มีการ  

  ประเมิน  

  กระบวนการ  

• มีการ

  ปรับปรุง/

  พัฒนา  

  กระบวนการ    

  จากผลการ

  ประเมิน

• มีผลจากการ

  ปรับปรุงเห็น
  ชัดเจนเปน

  รูปธรรม

• มีระบบมีกลไก
• มีการนําระบบ  
  กลไกไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
  กระบวนการ
• มกีารปรบัปรงุ/
  พัฒนา
  กระบวนการ
  จากผลการ
  ประเมิน
• มีผลจากการ
  ปรับปรุงเห็น
  ชัดเจนเปน
  รูปธรรม
• มีแนวทาง  
  ปฏิบัติที่ดี โดย
  มีหลักฐานเชิง
  ประจักษ
  ยืนยัน
  และกรรมการ
  ผูตรวจ
  ประเมิน
  สามารถให
  เหตุผลอธิบาย
  การเปนแนว
  ปฏิบัติที่ดีได
  ชัดเจน
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากประเด็นที่ระบุไวใน

เกณฑการประเมิน โดยอธิบายถึงระบบและกลไก การนําระบบและกลไกไปสูการ

ปฏิบตั/ิดาํเนนิงาน การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจาก

ผลการประเมนิ ผลจากการปรบัปรุงท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม รวมถึงแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดี (ถามี)

 2. ใหรายงานผลการดําเนินงานทั้ง 2 ประเด็น คือ 1) การรับนักศึกษา และ 

2) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 3. การประเมินตนเองวามีผลการดาํเนนิงานอยูในระดับใด ใหพจิารณาจาก

ภาพรวมของผลการดําเนินงานของกระบวนการทั้ง 2 ประเด็น

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
 ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือ

การเตรียมความพรอมทางการเรยีนแกนกัศึกษา เพ่ือใหมคีวามสามารถในการเรยีนรู

ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยลง  ในระหวาง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ทั้ง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่

มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา

วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสีย่งของนกัศึกษา เพือ่ใหสามารถสาํเรจ็การศกึษาไดตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูร
กาํหนด รวมทัง้การสงเสรมิการเผยแพรผลงานวชิาการของนกัศกึษา การสรางโอกาส

การเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
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ที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

 - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

   ปริญญาตรี

 - การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ใน

   ศตวรรษที่ 21

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาใน

ภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและ

มีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
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เกณฑการประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิด
  ในการกํากับ 
  ติดตามและ
  ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
  หลักฐาน

• มีระบบ 
  มีกลไก
• ไมมีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการ  
  ประเมิน
  กระบวนการ
• ไมมีการ
  ปรับปรุง/
  พัฒนา/
  บูรณาการ 
  กระบวนการ

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ
• มีการ 
  ปรับปรุง/ 
  พัฒนา
  กระบวนการ
  จากผลการ

  ประเมิน

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา  
  ระบบกลไก  
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการ
  ประเมิน  
  กระบวนการ
• มีการ 
  ปรับปรุง/
  พัฒนา
  กระบวนการ
  จากผลการ
  ประเมิน

• มีผลจาก

  การปรบัปรงุ
  เหน็ชัดเจน
  เปนรูปธรรม

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/  
  ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
  กระบวนการ
• มีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  
  กระบวนการ 
  จากผลการ
  ประเมิน
• มีผลจาก
  การปรบัปรงุ
  เหน็ชัดเจน
  เปนรูปธรรม
• มีแนวทาง
  ปฏิบัติที่ดี 
  โดยมีหลัก
  ฐานเชิง
  ประจักษ
  ยืนยัน และ
  กรรมการ
  ผูตรวจ
  ประเมิน
  สามารถให
  เหตุผลอธิบาย
  การเปนแนว
  ปฏิบัติที่ดีได
  ชัดเจน
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากประเด็นที่ระบุไวใน
เกณฑการประเมิน โดยอธิบายถึงระบบและกลไก การนําระบบและกลไกไปสู
การปฏิบตั/ิดาํเนนิงาน การประเมินกระบวนการ การปรับปรงุ/พฒันากระบวนการ

จากผลการประเมิน ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม รวมถึงแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี (ถามี)

 2. กรณหีลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี ใหรายงานผลการดําเนนิงาน 2 ประเดน็ 

คือ 1) การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

ปรญิญาตรี และ 2) การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสริมสรางทกัษะการเรยีนรู

ในศตวรรษที่ 21

 3. กรณหีลกัสตูรระดับบณัฑติศกึษา ใหรายงานผลการดาํเนนิงาน 2 ประเดน็ 
คือ 1) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา และ 

2) การพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

 4. การประเมินตนเองวามีผลการดาํเนนิงานอยูในระดับใด ใหพจิารณาจาก

ภาพรวมของผลการดําเนินงานของกระบวนการท้ัง 2 ประเด็นสําหรับหลักสูตรใน

แตละระดับ

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้
 ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มี

อตัราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสงู อตัราการสําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรสงู 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ
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แสดงผลการดําเนินงานในประเด็นตอไปนี้

 - การคงอยู

 - การสําเร็จการศึกษา

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

เกณฑการประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไมมีการ
  รายงานผล  
  การดําเนิน 
  งาน

• มีการ
  รายงานผล 
  การดําเนิน
  งานในบาง
  เรื่อง

• มีการ
  รายงานผล  
  การดําเนิน
  งานครบทุก
  เรื่องตาม
  คําอธิบาย
  ในตัวบงชี้

• มีการ  
  รายงานผล
  การดําเนิน
  งานครบทุก
  เรื่องตาม
  คําอธิบาย
  ในตัวบงชี้
• มีแนวโนม
  ผลการ
  ดําเนินงาน

  ที่ดีขึ้นใน

  บางเรื่อง

• มีการ
  รายงานผล
  การดําเนิน
  งานครบทุก
  เรื่องตาม
  คําอธิบาย
  ในตัวบงชี้
• มีแนวโนม
  ผลการ

  ดําเนินงาน
  ที่ดีขึ้นใน
  ทุกเรื่อง

• มีการรายงาน
  ผลการดําเนิน
  งานครบทุก
  เรื่องตาม
  คําอธิบายใน
  ตัวบงชี้
• มีแนวโนม
  ผลการ
  ดําเนินงาน
  ที่ดีขึ้นใน
  ทุกเรื่อง
• มีผลการ
  ดําเนินงานที่ 
  โดดเดน 
  เทียบเคียงกับ
  หลักสูตรนั้นใน
  สถาบันกลุม
  เดียวกัน โดยมี
  หลักฐานเชิง
  ประจักษ
  ยืนยัน และ
  กรรมการ
  ผูตรวจ
  ประเมิน
  สามารถให
  เหตุผลอธิบาย
  วาเปนผลการ
  ดําเนินงานที่
  โดดเดนอยาง
  แทจริง
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 - ในประเด็นการประเมนิ “มแีนวโนมผลการดําเนินงานทีด่ขีึน้” ใหนาํเสนอ

ผลการดําเนินงานยอนหลังอยางนอย 3 ป

 - สถาบันกลุมเดยีวกนั อาจพิจารณาจากกลุมสถาบันทีม่บีรบิทเดยีวกนั เชน 

กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล เปนตน
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
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องคประกอบที่ 4  อาจารย 

 อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเกี่ยวของตองมีการ

ออกแบบระบบประกันการบรหิารและพฒันาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยทีม่คีณุภาพ

เหมาะสม มคีณุสมบัตสิอดคลองกับสภาพบรบิท ปรัชญา วสิยัทัศนของสถาบนั และ

ของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงาน

ตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการ

ดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบ

ประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และมพีฒันาการเพ่ิมยิง่ขึน้ดวยการวางแผน

และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวน
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยที่มีความรู 

ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการ

ผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนา
ในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง

 องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนา

อาจารย คุณภาพอาจารย และผลลัพธที่เกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้
ดังตอไปนี้
 ตัวบงชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย

 ตัวบงชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย

 ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้

 การบรหิารและพฒันาอาจารย เร่ิมตนต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม ตอง

กําหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของ

สถาบนั และของหลกัสตูร มกีลไกการคัดเลอืกอาจารยทีเ่หมาะสม โปรงใส นอกจากนี้

ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหได

อาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลกัสตูรทีก่าํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และระบบการสงเสรมิ

และพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ

กิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

 - ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
 - ระบบการบริหารอาจารย
 - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาใน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเน่ือง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรู ความ

สามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ
• ไมมีกลไก
• ไมมีแนวคิด
  ในการกํากับ
  ติดตามและ
  ปรับปรุง
• ไมมีขอมูล
  หลักฐาน

• มีระบบ 
  มีกลไก
• ไมมีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ
• ไมมีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา/
  บูรณาการ 
  กระบวนการ

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ
• มีการ
  ปรับปรุง/
  พัฒนา
  กระบวนการ  
  จากผลการ

  ประเมิน

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ
• มีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา
  กระบวนการ  

  จากผลการ 
  ประเมิน
• มีผลจาก

  การปรบัปรงุ

  เห็นชัดเจน
  เปนรูปธรรม

• มีระบบ 
  มีกลไก
• มีการนํา
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
  กระบวนการ
• มีการ
  ปรับปรุง/
  พัฒนา
  กระบวนการ
  จากผลการ
  ประเมิน
• มีผลจากการ
  ปรับปรุงเห็น
  ชัดเจนเปน
  รูปธรรม
• มีแนวทาง
  ปฏิบัติที่ดี 
  โดยมี
  หลักฐานเชิง
  ประจักษ
  ยืนยัน และ
  กรรมการ
  ผูตรวจ
  ประเมิน
  สามารถให
  เหตุผล
  อธิบายการ  
  เปนแนวปฏิบัติ
  ที่ดีไดชัดเจน

เกณฑการประเมิน



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 97

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากประเด็นที่ระบุไวใน

เกณฑการประเมิน โดยอธิบายถึงระบบและกลไก การนําระบบและกลไกไปสูการ

ปฏิบตั/ิดาํเนนิงาน การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจาก

ผลการประเมนิ ผลจากการปรบัปรุงท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม รวมถึงแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดี (ถามี)

 2. ใหรายงานผลการดําเนินงานท้ัง 3 ประเด็น คือ 1) ระบบการรับและ

แตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 2) ระบบการบริหารอาจารย และ 3) ระบบการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารย

 3. การประเมินตนเองวามีผลการดาํเนนิงานอยูในระดับใด ใหพจิารณาจาก

ภาพรวมของผลการดําเนินงานของกระบวนการทั้ง 3 ประเด็น

 4. ความหมายของอาจารยตามตัวบงช้ีนี้ หมายความถึงอาจารยประจํา

หลักสูตรเทานั้น

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา

อธิบายตัวบงชี้
 การสงเสรมิและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลกัสูตรมีคณุสมบตัทิี่

เหมาะสมและเพียงพอ โดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่

เปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจาก
วฒุกิารศกึษา ตาํแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง                   

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย    
 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
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 - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

 - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ

   อางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 การศกึษาระดบัอุดมศึกษาถอืเปนการศึกษาระดับสงูสุดท่ีตองการบคุลากร

ที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของ

สถาบนัในการผลิตบณัฑติ ศกึษาวจิยัเพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ

การพัฒนาองคความรู ดงัน้ันหลกัสูตรจงึควรมีอาจารยทีม่คีณุวุฒทิางการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับ

พันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ

เกณฑการประเมิน
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรทีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอก

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาโท

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป                             
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100     
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สูตรการคํานวณ

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ตามสูตร

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ

 คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตาม

หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับคุณวุฒิ

การศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใช
คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ี
จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนา

องคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพือ่นาํไปใชในการเรยีนการสอน 

รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด   
× 100

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

× 5คะแนนที่ได =   
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เกณฑการประเมิน

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกนัทีก่าํหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 = รอยละ 

60 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาโท

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกนัทีก่าํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

80 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกนัทีก่าํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

100

สูตรการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตาม

สูตร

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด   
× 100
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

× 5คะแนนที่ได =   

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. ประเมินตามรอบปการศึกษา เชน สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558

 2. การนับจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จะนับเม่ืออาจารยไดรับ

ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาแลว

 3. การนับจาํนวนอาจารยทีด่าํรงตําแหนงทางวชิาการ จะนับไดเมือ่ผานการ

พจิารณาของสภามหาวิทยาลัยเรยีบรอยแลว การย่ืนขอกําหนดตาํแหนงทางวชิาการ
จะยังไมนับ เชน ในการประเมินรอบปการศึกษา 2557 จะนับเฉพาะกรณีที่

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

 ผลงานทางวชิาการเปนขอมลูทีส่าํคญัในการแสดงใหเหน็วาอาจารยประจํา
ไดสรางสรรคขึ้นเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนา

องคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานทีม่คีณุคา สมควรสงเสริมใหมกีารเผยแพรและ

นาํไปใชประโยชนทัง้เชงิวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวชิาการอยู
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชมุวชิาการระดับชาต ิหรอืระดบันานาชาติ ตพีมิพในวารสารวิชาการระดับชาติ

หรือนานาชาติ ผลงานไดรบัการจดอนุสทิธิบตัรหรอืสิทธิบตัรหรอืเปนผลงานวิชาการ

รบัใชสงัคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวชิาการแลว ผลงานวิจยัท่ีหนวยงานหรือ

องคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทาง
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วิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้ง

งานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีคิดดังนี้

เกณฑการประเมิน

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาโท

 คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลกัสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร ตามสูตร

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด   
× 100

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

× 5คะแนนที่ได =   
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ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
  สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 - 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
  ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2

0.80 - 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

   นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ. หรือ
   ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสาร

  ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรบัใชสงัคมทีไ่ดรบัการประเมนิผานเกณฑการขอตาํแหนงทาง
  วิชาการแลว 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการ
ระดับชาติที่ไมอยู ในฐานขอมูล ตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะ
กรรมการการอดุมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป และแจงให 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตทิีไ่มอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ กพอ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมตัแิละจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตาํราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลทีไ่ดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนง
  ทางวิชาการแลว 
- ตาํราหรอืหนังสือหรอืงานแปลทีผ่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑการประเมนิ
  ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

 การสงบทความเพือ่พจิารณาคดัเลอืกใหนาํเสนอในการประชุมวชิาการตอง

สงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การ

ตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสได

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 งานสรางสรรคทีม่กีารเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มี

องคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 - ขอมูลผลงานวิชาการเปนขอมูลตามรอบปปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคม) 

 - การนับจํานวนงานวิจยัหรอืงานสรางสรรคตามระดับคณุภาพของงานวจิยั

และงานสรางสรรคใหนบัตามจํานวนบทความท่ีไดรบัการตีพมิพหรือเผยแพร ไมนบั

ซํ้าแมวาจะมีการเผยแพรผานฐานขอมูลตางๆ จํานวนมากกวา 1 ฐานขอมูล

 - ผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา สามารถนับรวมกันได (นับซํ้าได)

 - กรณีตาํราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่ีไดรบัการประเมนิผานเกณฑการขอ

ตาํแหนงทางวิชาการ จะนับเปนผลงานไดในปทีส่ภามหาวทิยาลัยอนุมตัติาํแหนงทาง

วิชาการของบุคคลนั้น

จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบัน

การศึกษา เปนหลักสตูรทีส่าํคญัและเนนการสรางองคความรูใหมเพือ่เปนประโยชน

ตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความ
สําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย

ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจํา

หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และบทความที่
ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการ

พฒันางานวจิยัใหมๆ  ใหมคีวามกาวหนามากข้ึน จาํนวนบทความของอาจารยประจาํ

หลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูที่
มีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 
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  การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง 

ตั้งแตหน่ึงครั้งข้ึนไป รวมท้ังการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจํา

หลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย

ประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ทั้งนี้ พิจารณาผลการ

ดําเนินงาน 5 ป ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ

1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจาํนวนอาจารยประจําหลักสูตร  
    = จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
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2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

 ถาอาจารยประจาํหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอกของหลกัสตูรหนึง่ในกลุมสาขา

วชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมจีาํนวน 5 คน โดยอาจารยทัง้ 5 คนมผีลงานตพีมิพ
บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานขอมูล TCI และ Scopus ในป 

พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึง่ดําเนนิการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังนี้ 

 - จํานวนบทความที่ตีพิมพของอาจารย ทั้ง 5 คนในฐานขอมูล Scopus

 ระหวาง ค.ศ. 2010- 2014 เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่
 ตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ 

 - ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ที่ไดรับการ

 อางอิงอยางนอย 1 คร้ัง และมีบทความ 2 บทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูล
 TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

ดังนั้น อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร = 

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

× 5คะแนนที่ได =   

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด

8+2

5

10

5
= 2.0==
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นํามาคํานวณคะแนน =
2.0

2.5
x 5 = 4.0  คะแนน

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 - การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง 

ตั้งแตหน่ึงครั้งข้ึนไป รวมท้ังการอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยประจํา

หลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารย

ประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ทั้งนี้ พิจารณาผลการ

ดําเนินงาน 5 ป ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน โดยเปนบทความที่

ตีพิมพในรอบ 5 ป และไดรับการอางอิงในรอบ 5 ป

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยที่มีจํานวน
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และ
อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงาน ในประเด็นตอไปนี้ 
  - การคงอยูของอาจารย 
  - ความพึงพอใจของอาจารย
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เกณฑการประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไมมีการ  
  รายงาน
  ผลการ
  ดําเนินงาน

• มีการ
  รายงาน
  ผลการ
  ดําเนินงาน
  ในบางเรื่อง

• มีการ
  รายงาน
  ผลการ
  ดําเนินงาน
  ครบทุก
  เรื่องตาม
  คําอธิบาย
  ในตัวบงชี้

• มีการ
  รายงาน
  ผลการ
  ดําเนินงาน
  ครบทุก
  เรื่องตาม
  คําอธิบาย
  ในตัวบงชี้
• มีแนวโนม
  ผลการ
  ดําเนินงาน
  ที่ดีขึ้นใน
  บางเรื่อง

• มีการ
  รายงาน
  ผลการ
  ดําเนินงาน
  ครบทุก  
  เรื่องตาม
  คําอธิบาย
  ในตัวบงชี้
• มีแนวโนม
  ผลการ
  ดําเนินงาน
  ที่ดีขึ้นใน
  ทุกเรื่อง

• มีการรายงาน
  ผลการ
  ดําเนินงาน
  ครบทุกเรื่อง
  ตามคําอธบิาย
  ในตัวบงชี้
• มีแนวโนม
  ผลการ
  ดาํเนนิงาน
  ที่ดีขึ้นใน
  ทุกเรื่อง
• มีผลการ
  ดําเนินงาน
  ที่โดดเดน 
  เทียบเคียงกับ
  หลักสูตรนัน้
  ในสถาบนั
  กลุมเดียวกัน 
  โดยมี
  หลักฐานเชิง
  ประจักษ
  ยืนยัน และ 
  กรรมการ
  ผูตรวจ  
  ประเมนิ
  สามารถให
  เหตุผล
  อธิบายวา
  เปนผลการ
  ดําเนินงานที่
  โดดเดนอยาง
  แทจริง
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. ในประเด็นการประเมิน “มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น” ให

นําเสนอผลการดําเนินงานยอนหลังอยางนอย 3 ป

 2. สถาบันกลุมเดียวกัน อาจพิจารณาจากกลุมสถาบันท่ีมีบริบทเดียวกัน 

เชน กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล เปนตน
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจาก

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และมกีารปรับปรงุทุก 5 ป แตผูบริหารตอง

รับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลอยางตอเน่ือง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรควรมีบทบาทหนาท่ีในการ

บริหารจัดการ 3 ดานที่สําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวาง

ระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกัน

คุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และ

การประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับ

การกําหนดรายวิชาที่มีเน้ือหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวางระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตอง

เปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสมใน

การพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนนักศึกษา
เปนสําคัญ และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้

ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

 ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้

 แมทกุหลักสตูรท่ีสถาบนัการศึกษาเปดใหบรกิารตองผานการรบัทราบจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมี

เนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มี

การบริหารจดัการการเปดรายวิชาตางๆ ทัง้วชิาบังคับและวิชาเลอืก ทีเ่นนนกัศึกษา

เปนสาํคญั โดยสนองความตองการของนกัศกึษา และตลาดแรงงาน สาํหรับหลักสตูร

ระดบับัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทกัษะดานการวิจยัและการเรียนรูดวยตนเอง

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

 - การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาใน

ภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ
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เกณฑการประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด 
  ในการกํากับ
  ติดตามและ
  ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล
  หลักฐาน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• ไมมีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ 
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ 
•  ไมมีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  
  กระบวนการ 

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบ กลไก  
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ  
  ประเมิน
  กระบวนการ  
• มีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  
  กระบวนการ 
  จากผลการ  
  ประเมิน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ  
• มีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  
  กระบวนการ 
  จากผลการ
  ประเมิน 

• มีผลจาก

  การปรบัปรงุ
  เห็นชัดเจน
  เปนรูปธรรม

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
  กระบวนการ 
• มีการ  
  ปรับปรุง/ 
  พัฒนา
  กระบวนการ
  จากผลการ
  ประเมิน 
• มีผลจากการ
  ปรับปรุงเห็น
  ชัดเจนเปน
  รูปธรรม
• มีแนวทาง
  ปฏิบัติที่ดี 
  โดยมี
  หลักฐานเชิง
  ประจักษ
  ยืนยัน และ
  กรรมการ
  ผูตรวจ
  ประเมิน
  สามารถให
  เหตุผลอธิบาย
  การเปนแนว
  ปฏิบัติที่ดีได
  ชัดเจน
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากประเด็นที่ระบุไวใน
เกณฑการประเมิน โดยอธิบายถึงระบบและกลไก การนําระบบและกลไกไปสู
การปฏิบตั/ิดาํเนนิงาน การประเมินกระบวนการ การปรับปรงุ/พฒันากระบวนการ

จากผลการประเมิน ผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม รวมถึงแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี (ถามี)

 2. ใหรายงานผลการดําเนินงานท้ัง 2 ประเด็น คอื 1) การออกแบบหลักสตูร

และสาระรายวิชาในหลักสูตร และ 2) การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความ

กาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ

 3. การประเมินตนเองวามีผลการดาํเนนิงานอยูในระดับใด ใหพจิารณาจาก

ภาพรวมของผลการดําเนินงานของกระบวนการทั้ง 2 ประเด็น

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดย
คํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่
ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชาน้ันๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู

ประสบการณ และไดรบัการพฒันาความสามารถจากผูรูจรงิ สาํหรับหลักสตูรระดบั

บัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนด
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ 
การคนควาอสิระ และลักษณะของนกัศกึษา ใหนกัศกึษาไดรบัโอกาสและการพัฒนา

ตนเองเต็มตามศกัยภาพ อาจารยทีป่รึกษาวทิยานพินธ การคนควาอิสระตองสามารถ

ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึง
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การทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัย

จนสําเร็จการศึกษา 

 กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนา

นกัศกึษาใหมคีวามรูตามโครงสรางหลักสตูรทีก่าํหนด และไดรบัการพัฒนาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการ

ทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแล

สุขภาพ ฯลฯ   การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษา

เรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวก

ใหเกิดการเรียนรู และสนบัสนุนการเรยีนรู ทัง้น้ี สาํหรับหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

  - การกําหนดผูสอน

 - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ 

   มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
 - การจดัการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีทีม่กีารบรูณาการกับการวิจยั 
   การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 - การควบคุมหัวขอวิทยานพินธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
   ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร

 - การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

   บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอ
   วิทยานิพนธ
 - การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
   และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาใน
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ภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย

เกณฑการประเมิน

0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด
  ในการกํากับ
  ติดตามและ
  ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล
  หลักฐาน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• ไมมีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบ 
  กลไกไปสู  
  การปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ  
  ประเมิน
  กระบวนการ
• ไมมีการ

  ปรับปรุง/

  พัฒนา  
  กระบวนการ
 

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบ 
  กลไกไปสู  
  การปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ
• มีการ

  ปรับปรุง/

  พัฒนา  
  กระบวนการ
  จากผลการ

  ประเมิน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ 

• มีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  

  กระบวนการ 

  จากผลการ
  ประเมิน 
• มีผลจาก

  การปรบัปรงุ

  เห็นชัดเจน
  เปนรูปธรรม

• มรีะบบ มกีลไก 
• มีการนํา
  ระบบกลไก 
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
  กระบวนการ
• มกีารปรบัปรงุ/ 
  พัฒนา
  กระบวนการ
  จากผลการ
  ประเมิน 
• มีผลจากการ
  ปรับปรุงเห็น
  ชัดเจนเปน
  รูปธรรม
• มีแนวทาง
  ปฏิบัติที่ดี โดย
  มีหลักฐานเชิง
  ประจักษ
  ยืนยัน และ
  กรรมการ
  ผูตรวจประเมนิ
  สามารถให
  เหตุผลอธิบาย
  การเปนแนว
  ปฏิบัติที่ดีได
  ชัดเจน 
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากประเด็นที่ระบุไวใน

เกณฑการประเมิน โดยอธิบายถึงระบบและกลไก การนําระบบและกลไกไปสูการ

ปฏิบตั/ิดาํเนนิงาน การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจาก

ผลการประเมนิ ผลจากการปรบัปรุงท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม รวมถึงแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดี (ถามี)

 2. กรณหีลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี ใหรายงานผลการดําเนนิงาน 3 ประเดน็ 

คือ 1) การกําหนดผูสอน 2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน และ 3) การจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สงัคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 3. กรณหีลกัสตูรระดับบณัฑติศกึษา ใหรายงานผลการดาํเนนิงาน 5 ประเดน็ 

คือ 1) การกําหนดผูสอน 2) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 3) การควบคุมหัวขอ

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา

และความกาวหนาของศาสตร 4) การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ และ 5) การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑติศึกษา

 4. การประเมินตนเองวามีผลการดาํเนนิงานอยูในระดับใด ใหพจิารณาจาก
ภาพรวมของผลการดําเนินงานของกระบวนการท้ัง 3 ประเดน็สาํหรับหลักสตูรระดบั
ปริญญาตรี และ 5 ประเด็นสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้

 การประเมินนกัศกึษามจีดุมุงหมาย 3 ประการ คอื การประเมินผลนกัศกึษา

เพือ่ใหขอมลูสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรบัปรุงการเรียนการสอนของผูสอน 

และนําไปสู การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) 

การประเมนิท่ีทาํใหนกัศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมนิ

ไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as 

learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อ

จุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของ

นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมาย

สองประการแรกดวย ทัง้นี ้ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคญักบั

การกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และ
วธิกีารใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม มกีารกาํกบัใหมกีารประเมิน
ตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให

ผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง 

(real world) และมีวธิกีารใหขอมลูปอนกลบั (feedback) ทีท่าํใหนกัศกึษาสามารถ
แกไขจุดออนหรอืเสรมิจุดแขง็ของตนเองได ใหผลการประเมนิท่ีสะทอนระดบัความ
สามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความ

สําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพดวย

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
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 - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

 - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

 - การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาใน

ภาพรวมของผลการดาํเนนิงานท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจรงิดวยวธิกีารหรือเคร่ืองมอื

ประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด
  ในการกํากับ
  ติดตามและ
  ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล
  หลักฐาน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• ไมมีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบ กลไก  
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ   
  ประเมิน
  กระบวนการ 
• ไมมีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  
  กระบวนการ
 

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ
  ประเมิน
  กระบวนการ 
• มีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  
  กระบวนการ  
  จากผลการ

  ประเมิน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบ
  กลไกไปสู  
  การปฏิบัติ/  
  ดําเนินงาน 
• มีการ  
  ประเมิน
  กระบวนการ 
• มีการ 
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  
  กระบวนการ

  จากผลการ
  ประเมิน 
• มีผลจาก 

  การปรบัปรงุ

  เห็นชัดเจน
  เปนรูปธรรม

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบกลไก 
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
  กระบวนการ 
• มีการ  
  ปรับปรุง/   
  พัฒนา  
  กระบวนการ
  จากผลการ
  ประเมิน 
• มีผลจากการ 
  ปรับปรุงเห็น
  ชัดเจนเปน
  รูปธรรม
• มีแนวทาง  
  ปฏิบัติที่ดี 
  โดยมีหลักฐาน
  เชิงประจักษ
  ยืนยัน และ
  กรรมการ
  ผูตรวจประเมนิ
  สามารถให
  เหตุผลอธิบาย
  การเปนแนว
  ปฏิบัติที่ดีได
  ชัดเจน

เกณฑการประเมิน
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากประเด็นที่ระบุไวใน

เกณฑการประเมิน โดยอธิบายถึงระบบและกลไก การนําระบบและกลไกไปสูการ

ปฏิบตั/ิดาํเนนิงาน การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรงุ/พฒันากระบวนการจาก

ผลการประเมนิ ผลจากการปรบัปรุงท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม รวมถึงแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดี (ถามี)

 2. กรณหีลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี ใหรายงานผลการดําเนนิงาน 3 ประเดน็ 

คือ 1) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนกัศกึษา และ 3) การกาํกบั

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7)

 3. กรณหีลกัสตูรระดับบณัฑติศกึษา ใหรายงานผลการดาํเนนิงาน 4 ประเดน็ 

คือ 1) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 3) การกาํกบัการ

ประเมินการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

และ 4) การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
 4. การประเมินตนเองวามีผลการดาํเนนิงานอยูในระดับใด ใหพจิารณาจาก
ภาพรวมของผลการดําเนินงานของกระบวนการท้ัง 3 ประเดน็สาํหรับหลักสตูรระดบั

ปริญญาตรี และ 4 ประเด็นสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ

คําอธิบายตัวบงชี้

 ผลการดาํเนนิงานของหลกัสตูร หมายถงึ รอยละของผลการดาํเนนิงานตาม

ตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏใน

หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละ

ปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป

ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

เกณฑการประเมิน
 - มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุ

ไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0

 - มกีารดาํเนนิงานรอยละ 80 ของตัวบงชีผ้ลการดําเนนิงานท่ีระบไุวในแตละ
ป มีคาคะแนนเทากับ 3.50
 - มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่

ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00

 - มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่
ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50
 - มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่

ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75

× 100
จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ดําเนินการไดจริง 

จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ตองดําเนินงาน

ในปการศึกษานั้นๆ
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 - มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวใน

แตละป มีคาคะแนนเทากับ 5

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 จาํนวนตวับงชีผ้ลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบ TQF ทีต่องดาํเนินงาน

ในปการศึกษานั้นๆ ใหพิจารณาจากขอมูลที่ระบุไวใน มคอ. 2 (หมวด 7) ซึ่งแตละ

หลกัสตูรอาจมจีาํนวนตัวบงชีท้ีแ่ตกตางกันได โดยเฉพาะหลกัสตูรท่ีม ีมคอ. 1 ซึง่จะ

มีตัวบงชี้เฉพาะที่แตกตางกันไป 
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

 ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง

คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอม

ดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดานการใหบริการ เชน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 

การบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพวิเตอร Wifi และอืน่ๆ รวมทัง้การบาํรุงรักษาที่

สงเสริมสนบัสนุนใหนกัศกึษาสามารถเรยีนรูไดอยางมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง

ชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

 องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก

 ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้

 ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก 
ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ 
และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากร

ที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ 

วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุน
เหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณา 
การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย
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 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้

 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

 - จาํนวนสิง่สนับสนุนการเรยีนรูทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตอการจดัการเรยีน

การสอน

 - กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาใน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิผล
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0 1 2 3 4 5

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิด  
  ในการกํากับ
  ติดตามและ
  ปรับปรุง 
• ไมมีขอมูล
 หลักฐาน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• ไมมีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา    
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ  
  ประเมิน
  กระบวนการ 
• ไมมีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา  
  กระบวนการ

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา   
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ  
  ประเมิน
  กระบวนการ 
• มีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา    
  กระบวนการ
  จากผลการ

  ประเมิน

• มีระบบ 
  มีกลไก 
• มีการนํา  
  ระบบกลไก
  ไปสูการ
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการ  
  ประเมิน
  กระบวนการ
• มีการ  
  ปรับปรุง/
  พัฒนา
  กระบวนการ

  จากผลการ
  ประเมิน 
• มีผลจาก

  การปรบัปรงุ

  เห็นชัดเจน
  เปนรูปธรรม

• มรีะบบ มกีลไก 
• มีการนํา  
  ระบบกลไก 
  ไปสูการ  
  ปฏิบัติ/
  ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน  
  กระบวนการ 
• มีการ  
  ปรับปรุง/  
  พัฒนา
  กระบวนการ
  จากผลการ
  ประเมิน 
• มีผลจากการ
  ปรับปรุงเห็น
  ชัดเจนเปน    
  รูปธรรม
• มีแนวทาง
  ปฏิบัติที่ดี 
  โดยมีหลักฐาน
  เชิงประจักษ
  ยืนยัน และ
  กรรมการ
  ผูตรวจ  
  ประเมิน
  สามารถให
  เหตุผลอธิบาย
  การเปนแนว
  ปฏิบัติที่ดีได
  ชัดเจน

เกณฑการประเมิน
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ขอมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบงชี้

 1. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรพิจารณาจากประเด็นที่ระบุไวใน

เกณฑการประเมิน โดยอธิบายถึงระบบและกลไก การนําระบบและกลไกไปสูการ

ปฏิบตั/ิดาํเนนิงาน การประเมนิกระบวนการ การปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจาก

ผลการประเมนิ ผลจากการปรบัปรุงท่ีเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม รวมถึงแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดี (ถามี)

 2. ใหรายงานผลการดําเนินงานทั้ง 3 ประเด็น คือ 1) ระบบการดําเนินงาน

ของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 2) จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน และ 3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

 3. การประเมินตนเองวามีผลการดาํเนนิงานอยูในระดับใด ใหพจิารณาจาก

ภาพรวมของผลการดําเนินงานของกระบวนการทั้ง 3 ประเด็น
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บทที่ 5
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผล

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของตนเองใหเหมาะสมกับบรบิทและวิสยัทศันของสถาบัน โดยตองพจิารณา

เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของในระดับชาติดวย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ

ขัน้ตํา่ทีป่ระเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จดุเนน จดุเดน หรอืเอกลกัษณของสถาบัน

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม 

การตรวจสอบ และการประเมินผลเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนือ่งและยัง่ยืน ดงันัน้ ระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในดังกลาว อยางนอย

ตองครอบคลมุระดับหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบัน โดยสถาบนัตองควบคุม

ใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ

เปนระยะๆ โดยที่มีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ผูบริหาร/

ผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม เมื่อครบหนึ่งปการศึกษา ก็ตองมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุง

พัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน

 ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการ
ประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีประกาศไวใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ไดกําหนดให

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกัน
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เพ่ือลดความซํ้าซอนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

สามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน 

ทีค่ณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกัน

คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 การสรปุผลการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน แตละระดบัมรีายละเอียด

ดังนี้

 ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 

องคประกอบ ไดแก

  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

  องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

  องคประกอบที่ 4 อาจารย

   องคประกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน
   องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

 องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง

ชาติ และเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ มี 1 ตัวบงชี้จํานวนเกณฑขึ้นอยูกับระดับปริญญา 

หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมได
มาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผาน
ทกุเกณฑถอืวาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด และจะมีการประเมินคะแนนคณุภาพ

ของหลักสูตรในองคประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพตอไปนี้
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ผลการประเมิน

ประเมินองคประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตรเปน

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้

ในองคประกอบที่ 2-6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

ผานองคประกอบที่ 1 ไมผานองคประกอบที่ 1

คะแนนรวมเฉลี่ย   =    
คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี้

13

ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน 
      และมีระดับคุณภาพตาม

      คะแนนที่ได ดังนี้

คะแนน ระดับคุณภาพ

0.01 – 2.00 นอย

2.01 – 3.00 ปานกลาง

3.01 – 4.00 ดี

4.01 – 5.00 ดีมาก
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 แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร/คณะ/สถาบันตองประเมินตัวบงช้ีขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบ

ที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห

ในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไม

ตองรายงานระดบัคะแนนเฉล่ีย เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบ

ที่ 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับ

คุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6

จุดเดน

1.

2.

โอกาสในการพัฒนา

1.

2.
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ภาคผนวก 

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.1

การรับนักศึกษา

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาด

แรงงาน และสภาพความพรอมของอาจารยประจําท่ีมีอยู (ควบคุม

อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ)

2 เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาท่ี

เหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปดสอน และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร 

ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ 

การเรียนรู ที่กําหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรู พื้นฐานในสาขา 

ภาษาตางประเทศคุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)

3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และ

เครื่องมือหรือขอมูลท่ีใชในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได  

โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน

4 นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียน

จนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้ง

ความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จําเปนตอการเรียนในหลักสูตร ใฝรู 
ใฝเรยีน มคีวามพรอมดานสขุภาพกายและจติ มเีวลาเรียนเพียงพอ

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติ ไม ครบถ วนตามเกณฑที่กํ าหนด

ในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาไดรับการ
เตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผานเกณฑขั้นตํ่า เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการ

ศึกษา
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6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข าของผู สมัครในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ และคุณสมบัติ

พื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

7 กระบวนการคดัเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพ่ือใหไดนกัศึกษา

ที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่

รับเขาตอผูสมัคร)

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.2

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับ

ใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจาก

นักศึกษา)

3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ 

และศักยภาพของนักศึกษา

4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษา

ในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะ

นกัศกึษา จดุแขง็จดุออน)

5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือ

ตองการความชวยเหลือดานอื่นๆ

6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า 
มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ)

7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
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8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย

ผูสอนและการใหคําปรึกษาการทําวิทยานิพนธที่เพียงพอ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแกนักศึกษา

เพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม

10 บคุลากรทีเ่กีย่วของกับการจดักจิกรรมนกัศกึษาตองมีความรูความสามารถ

ในการจัดกิจกรรมที่สนองความตองการของนักศึกษา

11 การจัดกิจกรรมนกัศึกษาตองสงผลตอการพฒันาคุณลักษณะทีพ่งึประสงค

ของหลักสูตร

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสราง

ความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic engagement) กิจกรรม

สันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ

13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที ่21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, 
health literacy, life skill, career skills

14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการ

สนับสนุนของสถาบัน

15 การสนบัสนนุทุนการศกึษา ชวยเหลอืนักศึกษาท่ีมโีอกาสทางการศึกษาจํากัด

16 หากมกีารรบันักศึกษาทีม่วีตัถุประสงคพเิศษ เชน นกักีฬา ตองมีกลไกการ
ดูแลนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับ
เปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน

17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี 
Visiting Professors ทีม่าชวยสอน หรือใหประสบการณแกนกัศึกษา และ

การสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.3

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.1

1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร

2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา

4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสราง

ความรูดวยตนเอง มศีกัยภาพการวจิยัท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร

ความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง

ระบบการรับอาจารยใหม

1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร

2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความ

เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อให
หลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางาน

ตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และ
ประสบการณ ในจํานวนทีไ่มตํา่กวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกาํหนด

โดย สกอ.

ระบบการบริหารอาจารย

4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยให

มีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการตามเปาหมายที่กาํหนด
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5 ผูบริหารสถาบนัหรอืหนวยงานท่ีดแูลการบรหิารจัดการหลกัสูตรตองมกีาร

วางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

โดยการมสีวนรวมของทมีบรหิารระดบัคณะ (คณะกรรมการประจาํคณะ)

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษา

อาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการ

ยายงาน แผนบรหิารหลกัสตูรควรประกอบดวย แผนอัตรากําลงั แผนการ

สรรหาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทน

กรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรกําหนด สถาบันตองมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคล

เพื่อทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ

8 มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมี

อาจารยขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารย
คงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา

9 การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจํา
หลักสูตรอยางชัดเจน

10 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 
และประสบการณ

11 ระบบการกาํหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนนุการจัดการเรยีน

การสอน

12 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร

13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน

14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
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ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทกุคนไดพฒันาตนเองใหมคีณุภาพมาตรฐานทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตาม

มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต

17 การควบคุม กาํกบั สงเสริมใหอาจารยพฒันาตนเองในการสรางผลงานทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง

18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวาง

หลักสูตร

19 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจาก

จํานวนอาจารยที่มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)

20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย

21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอด
ประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร

22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยให

มีคุณสมบัติที่สูงกวากําลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติ
ของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย นอกเหนือจาก
ความรูความสามารถดานการสอน
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.3

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.1

ผลที่เกิดกับอาจารย

1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร

2 ความพงึพอใจของอาจารยประจาํหลกัสตูรตอการบรหิารจดัการหลกัสตูร

3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

หลักสูตร

สาระของรายวิชาในหลักสูตร

1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสราง

โอกาสในการพฒันาความรู ทกัษะผานการเรยีนการสอนทีม่ปีระสิทธภิาพ

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา 

มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาไดเรียน

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความ

กาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต

4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมี

เนื้อหาท่ีครบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชา

เอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกันระหวาง
วิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู

5 เน้ือหาทีก่าํหนดในรายวชิาไมมคีวามซํา้ซอน กลุมรายวชิามคีวามตอเนือ่ง

สัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร

6 ผลลพัธการเรยีนรูของผูเรยีนตรงกบัผลลัพธการเรยีนรูทีก่าํหนดในรายวชิา

และหลักสูตร

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบาย

รายวิชาครบถวน
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8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพื้นฐาน

ความรูในการเรียนวิชาตอยอด

9 การเปดรายวชิาเปนไปตามขอกาํหนดของหลกัสตูรเพ่ือใหนกัศกึษาสําเร็จ

ไดทันตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร

10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปน

ที่ตองการของตลาดแรงงาน

11 การจดัรายวชิาในหลกัสูตรแกนกัศึกษาทีเ่รียนในสถาบนัหรือนอกสถาบนั 

การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกลมีการควบคุมใหนักศึกษาไดเน้ือหา

สาระ เปาหมายการเรยีนรู วธิกีารจดัการเรียนการสอน การประเมินท่ีเปน

มาตรฐานเดียวกัน

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

12 การจดัรายวชิาเนนเนือ้หาความรูและทฤษฎ ีการปฏบิตัใินเนือ้หาสาระของ

สาขาวชิาทีเ่ปนจดุเนน วชิาการศกึษาทัว่ไปทีส่รางความเปนมนุษยทีเ่ตรยีม

นักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต

13 หากมีการโอนหนวยกติ ตองใหความสําคญักบัการเทยีบวชิารบัโอนท่ีตอง

มีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ีกําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยาง
ครอบคลุม ครบถวน

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวของที่มีความที่
ซับซอน มีจุดเนน

15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัย

รวมสมัย/สนองความตองการของสังคม

16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของ

หลักสูตร และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร
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แนวทางในการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 5.2

17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและให

องคความรูใหมมากกวาระดับปริญญาโท

การวางระบบผูสอน

1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชํานาญ

ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน (คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงาน

วิชาการของผูสอน)

2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมีความชํานาญ

หลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจาก

ผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นักศึกษา

ควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา)

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ

อาจารยใหทนัสมัยในดานเน้ือหากิจกรรมการเรยีน การวัดและประเมินผล

เหมาะสม

4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.

3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษาและมีการกํากับใหดําเนินการ

สอนตามประมวลการสอนรายวิชา

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตอง

ไดรับการสอนจากอาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 

มโีอกาสทีจ่ะมีปฏิสมัพันธกบัอาจารยผูสอน/อาจารยทีป่รึกษาเทาเทียมกัน

6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การให

คําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดาน

ความรู ประสบการณ เวลาในการใหคําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา

8 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติ

ของอาจารยทีป่รกึษาทีเ่หมาะสมกับหวัขอวทิยานพินธทีอ่นมุตั ิโดยเฉพาะ

ความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยท่ีจะควบคุมการทําวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

เปนไปตามหลักเกณฑที่ สกอ. กําหนด

10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีอาจารยที่ปรึกษามีการผลิต

ผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง

กระบวนการเรียนการสอน

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหได

มาตรฐานเดียวกัน

12 การสงเสริมใหอาจารยใชวธิกีารสอนใหม ๆ  ทีพ่ฒันาทักษะการเรยีนรูของ
นักศึกษา

13 การจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย เนนทฤษฎแีละการปฏบิตั ิการเรยีนรู
จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน 

ความรูพื้นฐานที่จําเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อ

เพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทํางาน/การประกอบอาชีพ
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16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทํางาน (ความ

รบัผดิชอบ ทกัษะการส่ือสารการพดู ฟง อาน เขยีน ทกัษะ ICT ทกัษะการ

แกปญหา ฯลฯ) ดวยวธิกีารหลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรยีนรูดวย

เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning)

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ

(กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การเผยแพรผลงาน)

18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรู จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/

ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ

20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรู และทักษะการเรียนรู ที่มี

ประสิทธิภาพ เชน online learning

21 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจาก

จํานวนอาจารยที่มีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)

22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย

23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอด

ประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร

24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
นักศึกษา

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)

25 การนาํกระบวนการบรกิารทางวชิาการเขามามสีวนรวมในการจัดการเรยีน

การสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา

26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนักศึกษา
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การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา

27 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับ

ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถามี)

28 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) 

ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี)

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงาน

สหกจิศึกษา

30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

31 การสงเสริมใหอาจารยใชวธิกีารสอนใหม ๆ  ทีพ่ฒันาทักษะการเรยีนรูของ

นกัศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจยั

เปนฐาน

32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอนักศึกษา
เต็มท่ี ใหความสําคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการให

คําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย

33 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ี

กําหนด

34 หวัของานวิจยัของนักศกึษาสอดคลองหรอืสมัพนัธกบัความเชีย่วชาญของ
อาจารยที่ปรึกษา

35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่งครั้งตอภาคการศึกษา
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36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เกี่ยวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงาน

ไดอยางสะดวก

37 มกีารใหความรูและระดับช้ันความสําคัญในการตพีมิพเผยแพรผลงานวิจยั

ในวารสารวชิาการตามฐานขอมูลท่ี สกอ. รบัรอง และการจดสทิธิบตัรหรือ

อนุสิทธิบัตร

38 มกีารใหความรูเกีย่วกบัจรรยาบรรณนกัวจิยั ปญหาการคดัลอกผลงานวจิยั 

และปญหาของวารสารที่ไมมีคุณภาพ

39 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษา

จัดทําขอเสนอโครงการที่มีโอกาสไดรับทุนสนับสนุน

40 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี 

Visiting Professors ทีม่าชวยสอนหรือใหประสบการณแกนกัศกึษา และ

การสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ

แนวทางในการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 5.3

1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม

2 นํา้หนกัขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกบัจุดเนนของรายวชิา 

(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)

3 การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง 

(เคร่ืองมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อตันัย การบาน 

รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพ
การปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาท่ี

เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู
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5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการ

ประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สราง

ขอสอบใหม ๆ  เสมอ มคีลงัขอสอบ ขอสอบหรอืเครือ่งมอืประเมินสามารถ

วัดความรูและการคิดขั้นสูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถใน

การปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน)

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหได

มาตรฐานเดียวกัน

7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/

การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรู

รวมกันต้ังแตแรก มขีอมูลหลักฐานหรอืท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการตดัเกรด

ชดัเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนกัศึกษา

และลักษณะของรายวิชา)

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF

9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตาม

รายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงาน
วิทยานิพนธและการสอบปองกัน ชัดเจน

11 ขอมลูทีร่องรบัการประเมินทีโ่ปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคณุภาพ

ของวิทยานิพนธ สารนิพนธได

12 วทิยานพินธทีม่คีณุภาพระดบัดีมาก มปีระเด็นวิจยัท่ีสะทอนความคดิริเร่ิม 

รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มี

คณุภาพ มกีารเผยแพรในรปูแบบ/วารสารซึง่เปนทีย่อมรับในสาขาวชิาชีพ

หรือรับรองโดย สกอ.
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แนวทางในการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 6.1

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและ

ทรัพยากรการเรียนรู

1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพ

แวดลอมดานการเรียนรู)

2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา เชน 

หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรูวารสารวิชาการเพื่อการสืบคน 

ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย

3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค 

แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน

4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง

5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู แบบทางไกลมี

ประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษาสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)

6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อสถาบันมีความ
พรอมและกําหนดความคาดหวังสูงกวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรี

ทีเ่ปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิง่อํานวยความสะดวกตางๆ 

โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมี
มากกวาขอกําหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพื่อทําวิจัย

8 มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกใน
การทําวิจัย

9 มอีุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 151

 วารสารทางวิชาการทีเ่ปนไปตามหลกัเกณฑที ่ก.พ.อ. กาํหนด ไดแก วารสาร

ที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้

 1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ

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

 (select ebscohost and then academic searchpremier)

 - 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
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 (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)

 - Web of Knowledge (http://wokinfo.com)

 2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai 

Journal Citation Index -- TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 

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

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานขอมูล ก.พ.อ. จะไดมีการ

ประกาศเพิ่มเติมตอไป
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