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ภาพรวมคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การณุย์ 

 

ชื่อ คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 

สถานที่ตั้ง 

เลขที่ 131/5  ถนนขาว  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10300 
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ประวตัิและความเปน็มาของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การณุย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้พัฒนามาจากวิทยาลัยพยาบาล         

เกื้อการุณย์ซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯมหาราช เมื่อพ.ศ. 2519 ยังความปลาบปลื้มให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า           

และนักศึกษาเป็นล้นพ้นคณะฯได้ถือก าเนิดมาจากการรวมโรงเรียนพยาบาลที่มีประวัติอันยาวนาน          

2 แหง่ 

แห่งที่ 1โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาลแนวคิดเรื่องการก่อตั้งโรงเรียน

พยาบาลมีมาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2494ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯพลเอกมังกร พรหมโยธี คุณพระชาญ

วิธีเวช (นายแพทย์แสง สุทธิพงศ์) พร้อมทั้งคณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพ โดยมี

นายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ซึ่งด ารงต าแหน่งนายแพทย์ผู้อ านวยการวชิรพยาบาล และ นายแพทย์

เสนอ ตัณฑเศรษฐี ต าแหน่งนายแพทย์ศัลยกรรมกระดูก เป็นผู้ด าเนินการก่อตั้งและ เสนอให้ได้

งบประมาณในปี พ.ศ. 2495-2496 โดยใช้สถานที่ ณ วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกเมื่อ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2497 ในพิธีเปิดโรงเรียนพยาบาลฯ นายแพทย์ประพนธ์ เสรีรัตน์ ผู้อ านวยการวชิ

รพยาบาลได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งไว้หลายประการ วัตถุประสงค์ดังกล่าวทางคณะผูบ้ริหาร

ยังคงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาตราบทุกวันนี ้ดังตัวอย่างเช่น 

วัตถุประสงค์ข้อ 6เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พยาบาลมีปริมาณน้อยกว่าที่เทศบาลต้องการ และหา

ตัวเข้าบรรจุท างานยาก ถ้าหน่วยงานต่างๆเข้มงวดการปกครองนักพยาบาลมักจะลาออกกัน ซึ่งมีอยู่

เนืองๆ การจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลนอกจากจะช่วยในด้านปริมาณแล้ว ยังช่วยในด้านการปกครองให้ดี

อีกด้วย เพราะนักเรียนเหล่านั้นโรงเรียนได้ปกครองมาตั้งแต่เริ่มแรก ผลของการปกครองย่อมดีกว่าที่จะ

ปกครองผู้อื่นที่เรามไิด้เคยปกครองใครมาเลย 
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วัตถุประสงค์ข้อ 7 นอกจากประโยชน์ที่เทศบาลได้รับในยามปกติแล้ว ในยามที่บ้านเมืองอยู่ใน

ภาวะคับขัน ดังเช่น มีการโจมตีทางอากาศ หรือปราบจลาจล เป็นต้น เทศบาลอาจจะระดมก าลังจาก

นักเรียนพยาบาลไปช่วยสถานพยาบาลต่างๆของเทศบาลได้เมื่อผู้ป่วยล้นมอื 

โรงเรียนพยาบาลนี้มีฐานะเป็นหน่วยการศึกษาพยาบาลของวชิรพยาบาล โดยมีสถานที่ท าการ 

อยู่ช้ัน 2 ตึกวชิรานุสรณ์ (ตึกเหลือง) ภายในมีห้องท างานของครู ห้องสมุด ห้องสาธิตการพยาบาล   

ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยใช้ห้องพระประวัติเป็นห้องเรียน ส่วนช้ันที่ 3 ใช้เป็น

หอ้งนอนของนักเรียนพยาบาลตั้งแตรุ่่นที่ 1-4 

หลักสูตรในระยะเริ่มแรกใช้หลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนพยาบาลแห่งอื่นๆ ก าหนดเวลาเรียน 3 ปี  

6 เดือน ต่อมาอาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง ซึ่งเป็นครูพยาบาลที่มีประสบการณ์จากศริิราชพยาบาล โดย

ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระราชบิดาไปศึกษาวิชาการพยาบาลทั่วไปและการบริหาร

โรงเรียนพยาบาลจากประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับทุนจากมูลนิธิร๊อกกี้ เฟลเลอร์ ไปศึกษาวิชาการ

บริหารโรงเรียนพยาบาลเพิ่มเติมจาก WesternResearchUniversity และการพยาบาลสาธารณสุขจาก 

TeacherCollege ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ท่านอาจารย์อบทิพย์สามารถน าความรู้และประสบการณ์

อันทรงคุณค่ามาวางรากฐานใหแ้ก่การศึกษาพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล

และเป็นผู้จัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการพยาบาลสาธารณสุข จึงเป็นหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์

และอนามัย ใช้เวลาเรียน 4 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ 

ต่อมาท่านอาจารย์อบทิพย์ ตระหนักว่าโรงเรียนพยาบาลควรมีสถานที่ เป็นสัดส่วน เพราะเป็น

สถาบันการศึกษาของกุลสตรี สมควรมีหอพักที่มีคุณภาพ มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนสันทนาการ 

โดยมีจุดประสงค์ผลิตพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาล จึงได้มีการด าเนินการจัดซื้อ

ที่ ดินโดยความร่วมมือระหว่างนายแพทย์ประพนธ์   เสรีรัตน์   อาจารย์อบทิพย์  แดงสว่าง และ                  

อาจารย์ สมรวยสุ ขพิ ศ าล  ได้ ต กล ง เลื อ กที่ ดิ น ติ ด ริม น้ า เจ้ าพ ระยาซึ่ ง เป็ น วั งวัฒ นาขอ ง                      

หม่อมคลอง ไชยยันต์ (หม่อมหลวงคลอง สนิทวงศ์ เป็นหม่อมในพลเรือตรีหม่อมเจ้าถาวรมงคล             

วงศไ์ชยันต์) เนื้อที่จ านวน 6 ไร่ 2 งาน 733/4ตารางวา เป็นจ านวนเงนิ 3,473,256 บาท ที่ดินนี้ได้รับโอน

เพื่อให้สร้างโรงเรียนพยาบาล เมื่อ วันที่  23 พฤษภาคม 2499 ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ตั้ งของ

สถาบันการศึกษาพยาบาลและหอพักนักศกึษาพยาบาลตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497-2513 หลักสูตรการศึกษารับผู้ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาปีที่ 3 โดยเรียน 4 

ปี จากเดิมโรงเรียนพยาบาลฯ เป็นหนว่ยการศึกษาของโรงพยาบาลวชิระ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นแผนก

พยาบาลและกองการศึกษาพยาบาล ซึ่งมี 2 แผนกคือ แผนกธุรการและแผนกโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 

2514 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์          รับผูส้ าเร็จการศกึษา

มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ เรียนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือนและเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนพยาบาลอนามัย

และผดุงครรภว์ชิรพยาบาล เป็นวิทยาลัยพยาบาลอนามัยและผดุงครรภว์ชิรพยาบาล 

แห่งที่ 2 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงพยาบาลกลาง จากบทความที่ปรากฏในหนั งสือ

อนุสรณ์วชิรพยาบาล รุ่นที่ 1 นิพนธ์โดยพันตรีบุลศักดิ์ วัฒนผาสุก อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง 
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ระบุว่าเทศบาลนครกรุงเทพ เคยมีการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์เมื่อปี  พ.ศ. 2589 ณ 

โรงพยาบาลกลาง โดย 2 ปีแรกให้ศึกษาวิชาพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลกลาง และ 2 ปีหลังให้ไป

ศึกษาวิชาผดุงครรภ์และอนามัยที่วชิรพยาบาล เหตุส าคัญในการจัดตั้งเพราะความขาดแคลนพยาบาล

ของสองโรงพยาบาลนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 รัฐบาลมีนโยบายขยายกิจการโรงพยาบาลออกไปทั่ว

ประเทศ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขขอรับโอนเอาโรงเรียนนี้ไปเป็นโรงเรียนของรัฐบาล        

มีสถานศึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลหญิง ผู้บริหารของเทศบาลนครกรุงเทพในขณะนั้นยินดีมอบให้ เพื่อ

ประโยชน์สว่นรวมของชาติ ดังนั้น โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยจึงระงับกิจการไปช่ัวระยะหนึ่ง 

ต่อมาโรงพยาบาลกลางมีความขาดแคลนพยาบาลมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2511 นายช านาญ        ยุว

บูรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพในเวลานั้น ได้อนุมัติให้สร้างตึกโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ

อนามัยโรงพยาบาลกลาง ในพื้นที่ด้านข้างและด้านหลังของโรงพยาบาลกลาง การก่อสร้างแล้วเสร็จ

เมื่อ วันที่ 24กันยายน พ.ศ. 2512 และได้เปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2513            รับผู้ส าเร็จ

การศึกษามัธยมศึกษาปีที่  3 โดยเรียนหลักสูตร 4 ปี มีอาจารย์เจริญศรียาภัย เป็นอาจารย์ใหญ่และ

นายแพทย์คัมภีร์มัลลิกะมาส เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2515        รับ

ผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาปีที่ 5 เรียนระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน เช่นเดียวกับวิทยาลัยพยาบาลแหง่ที่ 1 

ปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาลได้เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ช่วย

พยาบาลรุ่นแรก โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาเรียน 1 ปี เพื่อปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพ เปิดรับนักเรียนตามความจ าเป็นเป็น

ครั้งคราว 

ปี พ.ศ. 2519 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าวิทยาลัยทั้งสองแห่งดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเช่นเดียวกัน จึงได้รวมกิจการเข้าเป็นวิทยาลัยเดียวกันขึ้นตรงต่อส านัก

การแพทย์ กรุงเทพมหานคร และได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ซึ่งทรงพระราชทานนามว่า “วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์”การด าเนินงานของวิทยาลัยฯมีการพัฒนา

มาเป็นล าดับเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกรุงเทพมหานครในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้      

คู่คุณธรรม และเป็นสถาบันหลักในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้าน

การพยาบาลของกรุงเทพมหานคร หลักสูตรที่เปิดสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

ปี พ.ศ. 2526 วิทยาลัยพยาบาลเกื ้อการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยใช้เวลาในการศกึษา 4 ปี  

ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีการด าเนินงานเพื่อเป็นสถาบันสมทบของ

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 

120 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2532 และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้เปลี่ยนมาสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 44 ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2537 

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุก 4-5 ปี จึงใช้ชื่อ

หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพื่อให้การ

จัดการศึกษาสามารถได้คุณลักษณะบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีสมรรถนะด้าน

การปฏิบัติการพยาบาลตามที่สภาการพยาบาลก าหนด 

ปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร (นวมินทราธิราช ) โดยเรียกชื่อว่า คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ต่อมา

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม 

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร”เป็น “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554 

ตามหนงัสอืส านักราชเลขานุการที่ รล 002.4/9396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 

ในปี พ.ศ. 2554 คณะฯได้พัฒนาหลักสูตรจากฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2555ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ พร้อม

กันนี้ทางคณะฯได้ปรับสาระส าคัญ ในส่วนปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดตั้ ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แผนการศกึษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลักสูตรนี้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และ

ผ่านการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 โดยได้เปิด

ด าเนนิการสอนโดยใช้หลักสูตรนี้เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2555 

 

ปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมองค์กร 

 ปรัชญา (philosophy) 

 การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่นเป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา 

 ปณิธาน (determination) 

มุ่งผลติบัณฑิตพยาบาลที่มีความรูคู้่คุณธรรม 

 วิสัยทัศน์ (vision) 

 คณะฯ เป็นสถาบันการศกึษาช้ันน าแหง่มหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง 

 

 พันธกิจ(mission) 



5 

ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านการพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ให้มีสมรรถนะ

สากลและ มีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครอืข่ายกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อสร้างองค์ความรู้ บูรณาการผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ ในการสร้างเสริมสุขภาพและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัย รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ

ประเพณีไทย 

 

 ค่านิยมองค์กร (core values) 

 ค่านิยมของคณะพยาบาลฯคือ การุณย์ (KARUN) 

 K = Keenness  กระตอืรอืร้น สนใจใฝเ่รียนรู้ สั่งสมความเชี่ยวชาญ 

 A = Altruism  มีน้ าใจ ค านงึถึงผู้อื่น มีจิตสาธารณะ 

 R = Respect  เคารพ ให้เกียรต ิและรับฟังความคดิเห็นผูอ้ื่น 

 U = Unity  รู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจเพื่อความส าเร็จขององค์กร 

 N = Nurture มีจิตเมตตา ดูแลผู้ใชบ้ริการด้วยความเอือ้อาทร 

 

ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 

 ยุทธศาสตรข์องคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อให้มีสมรรถนะ 

      ที่พึงประสงค ์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านการ 

      พยาบาลสุขภาพ คนเมืองโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 

      และการบริการวิชาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการพยาบาลเพื่อร่วมมือกับ 

      เครือขา่ยในการสรา้งเสริมคุณภาพชวีิตคนเมอืง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย  

      โดยบูรณาการกับกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นชุมชน 

      มีสว่นร่วม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการสูก่ารเป็น 

      สถาบันการศกึษาช้ันน าแห่งมหานครเพื่อสุขภาพคนเมือง 

 

 

 

การจัดการศึกษา 
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 ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ใช้ระบบหนว่ยกิตในการจัดรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑติ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2555) ส าหรับชัน้ปีที่ 3 และ 4 ส่วนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) ส าหรับชัน้ปีที่ 1 และ 2 และได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

โดยใช้ระบบทวิภาค แบ่งเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ (ช้ันปีที่ 1, 2 และ 4) มีการจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน

ในการเรียนช้ันปีที่3
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โครงสรา้งองคก์รและการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การณุย์ 
    คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์ 248    
    คณบด ี 1    
 
 

             
                 

รองคณบดี   รองคณบดี   รองคณบดี  รองคณบดี 
               

      ผู้ช่วยคณบดี   (5)       
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บทที ่2 
 

การประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์ 

1 เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย               

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ 

ทั้ง 4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบัน  

มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น 

สิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศกึษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น  ซึ่ง

จะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม

พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผล

จากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพ

การศกึษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นทีจะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์

ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 

การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชวีิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน

ได้สว่นเสีย ทั้งนักศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมตอ้งการระบบอุดมศกึษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) 

มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลัก          

ธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545 

ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด

การศกึษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ

หนว่ยงานโดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศกึษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 
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8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกัน

คุณภาพ ของบัณฑิตในแตล่ะระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี

มาตรฐานตามประเภทหรอืกลุ่มสถาบันอุดมศกึษา 4 กลุ่ม 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑติศกึษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดย

ระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่าและสถาบันอุดมศกึษา 

3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ  ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้

มาตรฐาน 

4) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ เป้าหมาย  (targets) และ

เป้าประสงค(์goals) ที่ตัง้ไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

5) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา         

การด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับ           

ขีดความสามารถของสถาบัน 

6) เพื่อใหข้้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ตอ่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจวา่สถาบันอุดมศกึษา 

สามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

7) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐาน ที่

จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศกึษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 



10 
 

 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)                พ.ศ. 

2545 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                  ได้

ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนด

รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศกึษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับคุณภาพ            

ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศกึษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท า

รายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ          

และมาตรฐานการศกึษาและ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายหลักการ  

และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศกึษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน

คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการ

ประเมิน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

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

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

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไก

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้าง

กลไกการ ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพื้นที่บริการ

และจุดเน้นระดับ การศกึษาที่ต่างกัน รวมทั้งมพีันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างกัน ตามความหลากหลายทั้งการพัฒนาฐานราก  สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจาย        

อ านาจในระดับท้องถิ่น  การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่นและระดับประเทศ  จนถึง          

การแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา 



11 
 

และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  อาทิสามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม

พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการ

ผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการ

ของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาว 

การประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ  (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะ        

ให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน 

รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี  2554 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม

สถาบันอุดมศกึษา เป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมก า ลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริง 

ในชุมชนสถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ 

บุคคลในภูมิภาคเพื่อรองรับการด ารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ

กลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สังคมศาสตร์หรือ

มนุษยศาสตร์รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้น

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้น

ทั้งสองด้าน รวมทั้ง สถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 

สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศกึษา และ

ลักษณะที่ 2 เป็น สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ  ปริญญาเอก 

หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก และเน้น

การท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น า

ทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับ

สากลมุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึง
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ต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  4 กลุ่มดังกล่าว

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 

2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้          ที่ตอบสนองการแก้ไข

ปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้

เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขัน

ได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี

คุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพื่อด ารง

ชีพ ตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ

รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้

เป็นที่ยอมรับของสังคมมีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่

การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก

และพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็น

แหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐาน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศกึษาระดับ 

นานาชาต”ิ 

 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 

3 ด้านได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง  3 

ด้านนีอ้ยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเชน่กัน คือมาตรฐาน

ที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2    แนวการจัด

การศึกษา มาตรฐานที่ 3แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของ

มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และหลักการของ

การจัดการศกึษาของชาต ิ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว  คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาได้จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการ

จัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ 

มาตรฐานด้านศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
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ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย

ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ

วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  นอกจากนั้น ยังได้จัดท า

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศกึษา

และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของ

บัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างนอ้ย       5 ด้าน คือ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ และด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนว่ยงานต้นสังกัดที่ท าหนา้ที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศกึษา

ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์

แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติ

เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญ

ของประกาศฉบับนี้ ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลรวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษา  เพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศกึษาขึน้ในแตล่ะคณะวิชาหรอืสถาบันอุดมศกึษา เพื่อ

ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการ

ด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของแตล่ะคณะวิชาหรอืสถาบันอุดมศกึษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจึงได้จัดท า กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญ 

เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯพ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมา

อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553กระทรวงศกึษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 255 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและ
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ภายนอก ของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับ อุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนาการประกันคุณภาพ ภายในระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผล

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีย้ังมี

การปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการประเมินคุณภาพ  การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณชน 
 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี

ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศกึษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษามาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทาง

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3 ประการ คือ การให้

เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional 

autonomy)และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของ

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ

ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่

ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษา

ในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ข้อ 33ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี

อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เหมาะสม

สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลาย ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไมว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบ

ใด จะต้องมีกระบวนการท า งานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ 

ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพ และตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศกึษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษามี ดังตอ่ไปนี ้

1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา 

พ.ศ. 2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า  และกระบวนการ          

ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วยการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชใ้นปีการศึกษา 2557 

- ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตัง้แต่การ 

ควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 

การประเมินฯจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้

สามารถ ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัด

การศกึษาอย่างคุณภาพ 

 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ 

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลัก 

เสรีภาพทางวิชาการและความมอีิสระในการด าเนินการของสถานศกึษา ซึ่งจะประเมินตาม 

ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการใหค้ณะและสถาบันพัฒนา 

ตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมนิความเขม้แข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศกึษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

เพื่อไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรอืสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
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มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษาในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. หรอืกรอบการปฏิบัติราชการตามมติิด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งช้ีเชงิปริมาณและตัวบ่งชีเ้ชงิคุณภาพ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งช้ีเป็น 5 

ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่า  ผลการ

ด าเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน  ให้

ถือว่าได้0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และ

กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน 

โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน

ระหว่าง1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้      

(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ

ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม  5 ไว้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศกึษาได้ก าหนดให้มรีะบบประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับ ดูแลของสภาสถาบันอุดมศกึษา โดยระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการ

บริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการ

บริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ส าหรับการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ  ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ 

จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชีใ้นระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลัก

ของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบท

ที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให้

สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพ  การศึกษาภายในตั้งแต่ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตาม

การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น

ควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อน

ผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 
 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร

สูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน

และเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของ

คณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์

การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบันระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถ

เชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึง

ระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่

ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้  ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานรว่มกันได้ในทุกระดับ 
 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ

วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล

และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา 

และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มี

ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และ

ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน 

ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545        ใน

หมวด 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการ

อุดมศึกษามีหน้าที่  พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยค านึงถึง

ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง

ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และระดับหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือน         
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ร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัด

การศกึษาระดับอุดมศกึษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรอืประเภท

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑม์าตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา

ทางไกลหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้

พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากลซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด

การศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึง

มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศกึษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด          

ทั้งมาตรฐานการศกึษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับ

มาตรฐานแหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก า หนดไว้ใน

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความ

เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 

 

 

 

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) 

ในปี พ.ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพจึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาโดยใหพ้ิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับ

ที่2(พ.ศ.2551-2565)แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559)มาตรฐาน

การอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษ า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน3ระดับคือระดับหลักสูตรระดับคณะ (ส านักวิชา)และระดับสถาบันโดยมี

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ4ด้านของสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเติม
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ด้านอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ

หลักสูตรส านักวิชาและสถาบันด าเนินการไปพร้อมกันหากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการ

ประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (processperformance) ซึ่ง

ได้ก าหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประกอบด้วย  6 องค์ประกอบได้แก่

องค์ประกอบที ่1 การก าก ับมาตรฐานองค์ประกอบที ่2 บ ัณฑิตองค์ประกอบที ่ 3 น ักศึกษา

องค์ประกอบที่4 อาจารย์องค์ประกอบที่5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียนและ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนจ านวน

อาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยของคณาจารย์สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

รวมทั้งคุณภาพบัณฑิตซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระคุณภาพผลงานตีพิมพ์

และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ส านักวิชา)ประกอบด้วย5 องค์ประกอบได้แก่

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 2 การวิจัยองค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและองค์ประกอบที่5  การบริหารจัดการ   ตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ส านักวิชา) ครอบคลุมการด าเนินงานของ

คณะ (ส านักวิชา)เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะ (ส านักวิชา) ดูแล

รวมทั้งกิจกรรมนักศกึษาการบริการนักศึกษาการให้บริการทางวิชาการการวิจัยการบริหารจัดการและ

การประกันคุณภาพของคณะ (ส านักวิชา) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 2 การวิจัยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและองค์ประกอบที่5 การบริหารจัดการ          ตัว

บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันพิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาได้แก่มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้าน

กายภาพด้านวิชาการด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งนี้ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของ

สถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ (ส านักวิชา) โดยครอบคลุมในด้าน

กายภาพ และภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุ่งหมายของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับเพื่อการควบคุมคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรระดับคณะ (ส านักวิชา) และระดับสถาบันให้ได้ข้อมูล
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ที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ (ส านักวิชา) 

และภาพรวมของสถาบันอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน

ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษาตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง

ครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดย

ผู้เรียนมีงานท าผู้ เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเพื่อ

ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2552 

อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกั น

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพการควบคุม

คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ(ส านักวิชา)และ

สถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดโดยให้สะท้อนผลการจัด

การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี

การศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าคณะ (หลักสูตร) มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิต

บัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าส านักวิชาและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษามีความ

เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติรวมทั้งมี

การประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่

ละปีการศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศกึษา 

 

 

 

 

6. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพประกอบด้วย  4 ขั้นตอนคือการวางแผน (Plan) การ

ด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง 

(Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ตน้ปีการศกึษาโดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้

มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากใช้ระบบเปิด-ปิดภาค

การศกึษาตามอาเซียน 

D = ด าเนนิงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือเดือนที่1-12 

ของปีการศกึษา(เดือนสิงหาคม-กรกฎาคมปีถัดไป) 
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C/S = ด าเนนิการประเมนิคุณภาพในระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันระหว่างเดือน 

เดือนสิงหาคม-ตุลาคมของปีถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงการศึกษาและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะ

กรรมการบริหารระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันโดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ าคณะฯ)มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือ

จัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษ 
 

7. วิธีการประกันคุณภาพภายใน 

 วิธีการประกันคุณภาพภายในก าหนดไว้ดังนี้ 

1. วางแผนการประกันคุณภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศกึษา 

2. รวบรวมข้อมูลระยะเวลา12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใชบ้นระบบCHE QA onlineและให้มี

การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผา่นระบบCHE QA online 

4. น าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะฯ  

5. น าผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะฯ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท า

รายงานการประเมนิตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

6. ผู้บริหารน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่

คณะฯ แต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนยุทธศาสตร ์

7. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบCHE QA online ภายใน

120 วัน นับจากสิน้ปีการศกึษา 

คณะฯ ต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา 

ทั้งระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยตามล าดับโดยคณะฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินและส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA online) 
 

กรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ .ศ . 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คนโดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและ

อย่างนอ้ยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒติรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
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ทั้งนี้คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

คณุสมบตัเิฉพาะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูรของแตล่ะระดบั

การศกึษาเป็นดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรีคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึน้ไปหรอืด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ขึน้ไป 

- ระดับปริญญาโทคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอกคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 

ศาสตราจารย์ขึน้ไป 
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8. ปฏทินิการประกันคณุภาพการศกึษา ปกีารศกึษา 2560 คณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การณุย์ มหาวทิยาลยันวมินทราธริาช 
  

ล าดบั กจิกรรม 
ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 

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

1 วางแผนการประกันคุณภาพการ

การศกึษา ปีการศกึษา 2560 

               

2 แตง่ตัง้คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

               

3 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

(Quality lmprovement Plan) ปกีารศกึษา 

2560 

               

4 ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อ

พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑก์าร

ด าเนินงานแต่ละองค์ประกอบ 

               

5 จัดท าคู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา 

ปีการศกึษา 2560 

               

6 จัดโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ

เพื่อรับรองคุณภาพการศกึษา 

               

7 รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างองิ

ตามตัวบ่งชีข้อง สกอ.และ สภาการ

พยาบาล 
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ล าดบั กจิกรรม 
ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 

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

8 

 

 

ก าหนดกรอบเวลาในการเขียน

รายงานประเมินตนเอง 

               

- ระดับหนว่ยงาน                

- ระดับคณะ                

9 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศกึษาระดับหน่วยงาน 

               

10 ประเมินคุณภาพการศกึษาระดับ

หนว่ยงาน 

               

11 รวบรวม SAR ของหนว่ยงานเพื่อ

เขียนรายงานประเมินตนเองของ

คณะ (SAR) 

               

12 แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ผูท้รงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา  

ปีการศึกษา 2560 

               

13 รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2560 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

               

14 บันทึกข้อมูล และหลักฐานอ้างองิ                

24 
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ล าดบั กจิกรรม 
ป ีพ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 

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

เข้าระบบ QA file และ  CHE QA 

Online 
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9. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย์ 

คณะฯ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือระดับหลักสูตรและระดับ

คณะซึ่งมีกระบวนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับมคอ.7) 

 2) ส่งรายงานการประเมนิตนเองเพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับคณะฯ 

 3) น าผลการประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาตาม

องค์ประกอบเพื่อน าไปสู่การวางแผนนโยบายและพัฒนาคณะฯ ในปีการศึกษาต่อไป 

2. ระดับคณะ 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของคณะฯส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) 

ของหน่วยงาน 

  2) การค านวณผลการประเมินแบ่งเป็น2แบบดังนี้ 

  - รายองค์ประกอบน าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบมารวมกันหารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้นจะเป็นคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 

  - ภาพรวมน าคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบมารวมกันหารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมดของทุกองค์ประกอบจะเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 

 3) การเขียนรายงาน 

 4) การตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะท าให้หน่วยงานได้ทราบถึงสถานะ

ของตนเองว่ามีจุดเด่น-จุดที่ควรพัฒนาอย่างไรบ้างและน าผลที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน

ของคณะต่อไป 

 5) ส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อ

จัดท ารายงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

 6) น าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่นและแนวทางแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา

ตามองคป์ระกอบเพื่อน าไปสู่การวางแผนนโยบายและพัฒนาคณะฯ ในปีการศึกษาต่อไป 

หมายเหตุ:คณะฯ ได้จัดให้มีการประเมนิคุณภาพการศกึษาของภาควิชาฯ และฝา่ยฯ ดว้ยโดยระบุ

ตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

 

การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.) 

ส าหรับในการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ในปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศกึษา 
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10. นยิามศัพท ์

การจัดการความรู้(KnowledgeManagement:KM)หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร 

สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน า

ส่งผลใหอ้งค์กรมคีวามสามารถในเชงิแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ี 2 ประเภท คอื 

1. ความรูท้ีฝ่ังอยูใ่นคน(TacitKnowledge)เป็นความรูท้ี่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรอืสัญชาติ

ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น

ค าพูดหรอืลายลักษณ์อักษรได้โดยงา่ยเช่นทักษะในการท างานงานฝีมือหรือการคิดเชงิวิเคราะหบ์างครั้ง

จงึเรียกว่าเป็นความรูแ้บบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง(ExplicitKnowledge)เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี

ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ

รูปธรรมนพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการ

บรรจุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่

คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรูเ้ป็นการด าเนินการอย่างนอ้ย 6 ประการต่อความรู ้ได้แก่ 

(1) การก าหนดความรูท้ี่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของกลุ่มหรอืองค์กร 

(2) การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรอืสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใชง้านของตน 

(4) การประยุกต์ใช้ความรูใ้นกิจการงานของตน 

(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใชค้วามรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด“ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว ้

(6) การจัดบันทึก “ขุมความรู้”และ“แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้ 

โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่

ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (explicitknowledge)และความรู้ฝังลึก

อยู่ในสมอง (tacitknowledge)ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ใน

มอื และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท า

ร่วมกันไม่ใชก่ิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน

ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ

มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ ผ่านการกลั่ นกรอง (peerreview)โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรว่มเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
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การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ

ผลผลิต บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ใน

การปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration)หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ  

การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ

ของสถาบัน (organization-widegoal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกัน (alignment)ซึ่งการด าเนินการของแตล่ะองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ

ด าเนนิการมคีวามเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมอืระหว่างประเทศไทย 

กับประเทศอื่น 

การเผยแพรใ่นระดบันานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ(อย่างน้อย  

5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน10ประเทศ 

(อย่างน้อย5ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จ าเป็นต้องไป

แสดงในต่างประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations) มี 10ประเทศได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์  (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม (proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่

เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 

หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ ( ull paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุม (proceedings)โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ25 และมีผู้ประเมินบทความที่ เป็น

ผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่ เป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 
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**บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่ น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (full paper)และได้รับการตีพิมพ์แล้ว

ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการ

เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 

วิเคราะหแ์ละตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างมรีะบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ

ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก

ศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่ม

ศิลปะของอาเซียนงานสร้างสรรค์ทางศิลปะได้แก่ (1)ทัศนศิลป์(visualart)ประกอบด้วยผลงานด้าน

จิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ ภาพถ่ายภาพยนตร์สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ

ประเภทอ่ืนๆ(2) ศิลปะการแสดง (performancearts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์นาฏยศิลป์รวมทั้งการ

แสดงรูปแบบต่างๆและ (3)วรรณศิลป์(literature)ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบ

ต่างๆ 

แนวโน้ม (Trends)  หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ

เปลี่ยนแปลงของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้ม

แสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลใน

อดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูล

มากกว่านี้ เพื่อยืนยันแนวโน้มระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม ขึ้นกับรอบเวลาของ

กระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจตอ้งใช้ช่วง

เวลานานจงึจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วธิีปฏิบัติ หรอืขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือ

สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็ จ

ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 

บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ใหห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดย

มีหลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding)ที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peerreview) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (peerreview)หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรอืน าเสนอ

ผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อย

แล้ว ซึ่งเป็นผลงานที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร โดย

ให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงาน
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรอืการเขียนเอกสารอ้างอิงทาง

วิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจา้ของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่พิมพ์ เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-

Journa lCitation Index Centre (TCI) หรอืวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของกกอ. 

ผลงานทีไ่ดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรอื

บทความวชิาการที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal)ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่

ฐานขอ้มูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรอืฐานข้อมูล

ISI ISI  Wed of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรอืฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ

ของสกอ. 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุก

ภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัว

บ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน

ด าเนนิงานหรอืแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน

ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา

ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่

ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กล

ยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถ

จัดหาได้จากแหล่งทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน

จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า 

รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ

หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็น

แผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว

บ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


31 

 

ผูร้ับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้อง

ใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ(Multidisciplinary)หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary)หมายถึงการใช้องค์ความรู้

หลายสาขาวิชาหลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์

ขึน้เป็นองค์ความรูใ้หม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหมข่ึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ(Multidisciplinary) หมายถึง วิธีการที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ

หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัย จนกระทั่งผู้เรียน

สามารถพัฒนาความรูอ้งค์ความรู้เป็นศาสตรใ์หม่ขึ้นหรอืเกิดอนุศาสตร์ใหมข่ึน้ 

•ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วศิวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+

แพทยศาสตร์) ภูมศิาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน 

(วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 

•ตัวอย่างหลักสูตรที่ไมใช่พหุวิทยาการเช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศกึษาเพื่อการพัฒนา 

พิชญพิจารณ ์(PeerReview) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหข้้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศกึษา 

ระบบและกลไก  

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้

ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป

ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี

การจัดองค์การ หนว่ยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับ

ศาสตร์ที่เปิดสอน มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเช่นเป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา  (Field 

of Education) เดียวกัน ตาม ISCED 2013 (กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 

2554 หนังสือเวียนที่ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึงหน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น

ไป (เช่นระดับจังหวัด)หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนหรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน(เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภา

วิชาชีพ) 
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หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ 

ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย

เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรม

ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ

แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)ที่เหมาะสมจะน ามา

ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness)คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง

กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของ

ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง และเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิผล (Efficiency)คื อ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ

สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ

ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ

สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านกึในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้เมื่อมี

ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน

สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรอืกระบวนการตา่งๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ รว่มเสนอปัญหา หรือ 

ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ

ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ส่วนการพัฒนา 
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7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางใหแ้ก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ

ภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ

ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่

ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (RuleofLaw)คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บังคับในการบริหาร

ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านงึถึงสทิธิเสรีภาพของผู้มสี่วนส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย

ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ

ฝกึอบรม และอื่นๆ  

10. หลกัมุง่เนน้ฉนัทามต ิ(ConsensusOriented)คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่

ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งตอ้งไม่มขี้อคัดค้านที่ยุติ

ไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามตไิม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหนง่ทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อาจารยป์ระจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศกึษาที่มหีน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ

วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผดิชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลา

ท าการ) (ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548)  

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงนิรายได้หนว่ยงานจะต้องมสีัญญา

จา้งที่มกีารระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที ่

ภาระงานให้ชัดเจนไม่นอ้ยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2548 การนับจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหมใ่นปีที่ประเมนิ ดังนี้ 

9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

นอ้ยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มภีาระหนา้ที่ในการบริหาร

หลักสูตร และจัด การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และ

ปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศกึษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรอื
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สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรใน

เวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา

เดียวกันได้ หรอืเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็น

หลักสูตรที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศกึษาในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี ้กรณีบัณฑิตศกึษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลักสูตร ขอให้

น าเสนอโดยด าเนินเชน่เดียวกับการ น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอ ต่อสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณาอนุมัติหรอืให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ ตาม

แบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน  

ทั้งนี ้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒใินสาขาที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้

พิจารณาว่า  

- คุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรอืไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ 

ISCED2013 (UNESCO)  

- กรณีมีต าแหนง่ทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างาน

วิจัยด้วย 
 

นยิามตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ฉบบั พ.ศ.2558  

 อาจารยป์ระจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศกึษาที่เปิดสอนหลักสูตรนัน้ ที่มีหนา้ที่รับผดิชอบตาม

พันธกิจของการอุดมศกึษาและปฏิบัติ หนา้ที่เต็มเวลา  

 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชา

ของหลักสูตร ที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี ้สามารถเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ตอ้งเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี

คุณวุฒิตรงหรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชา ของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร

และพัฒนา หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล และการ พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน

ไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 

และเป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร สามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อาจารย์ประจ า ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  ปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  ภายในระดับ
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หลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวง  

ศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 
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บทที ่3 

ระบบการก ากบัการประกันคณุภาพ ของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การณุย์ 
 

การด าเนนิการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยส่งเสริม

และสนับสนุนให้ทุกภาควิชาฯ / ฝ่ายฯ มีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วย

กระบวนการ PDCA มีตัวบ่งชีแ้ละเกณฑม์าตรฐาน เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจ 

ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน ทุกภาควิชาฯ / ฝา่ยฯ 

 

การก ากบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  

การก ากับการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ด าเนินการ

โดยก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ (qualitycontrol)/การตรวจสอบคุณภาพ 

(qualityaudit)และการประเมินคุณภาพ (qualityassess)การด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

(qualityfactor)ตามดัชนีบ่งชี้ (index)ที่ก าหนดเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต 

ผูเ้กี่ยวข้องและสาธารณชนมั่นใจว่า คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษา

ที่มีคุณภาพ และพร้อมรับรองคุณภาพมาตรฐานจากภายนอก จึงได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในเป็น 3 ระบบ เพื่อการก ากับ ดังนี้ 

1. ระบบการควบคุมคุณภาพหรอืระบบการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

2. ระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3. ระบบการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

1. ระบบการควบคมุคุณภาพหรอืระบบการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

การควบคุมคุณภาพการศกึษาหรอืการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการจัดให้มีระบบและกลไก

ในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้เพื่อก ากับการด าเนินงานของคณะฯ ให้ได้ผลตามเกณฑ์คุณภาพโดยมี

ขั้นตอนดังนี ้

 1) การสร้างระบบและกลไกการควบคมุคณุภาพ 

  คณะฯด าเนินการจัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขึ้น โดยยึดปรัชญา /

วิสัยทัศน์ของคณะฯ องค์ประกอบของคุณภาพและดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดเป็นแนวทางในการจัดท าระบบและกลไก โดยกลไกการควบคุมคุณภาพที่

ส าคัญ คือ คณะกรรมการที่รบัผดิชอบการประกันคุณภาพการศกึษา 
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 2) การพัฒนาระบบและกลไกการควบคมุคณุภาพ 

  คณะฯพัฒนาระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบันและเป็นระบบที่สามารถ

ตรวจสอบและอ้างอิงได้ พิจารณาเลือกระบบคุณภาพที่เป็นสากล เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเองเป็น

กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่มีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ

การประเมินคุณภาพ เพื่อปรับปรุงตามองค์ประกอบตัวบ่ งชี้คุณภาพที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องทุก

หนว่ยงาน 

 

2.ระบบการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

การตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นกระบวนการหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้

ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินการประกันคุณภาพ และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินการและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข การตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีแนวทาง 

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพื่อท าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ว่าทุกภาควิชาฯ และฝ่ายฯ มี

ระบบและกลไกก ากับการควบคุมคุณภาพตลอดจนได้น าระบบและกลไกดังกล่าวไปด าเนินการและ

ปรากฏผลการด าเนินการเป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้การศกึษาวิเคราะห์ จะใช้รายงานการศึกษาตนเอง (self-studyreport)ของคณะฯ พร้อมทั้งหลักฐาน

เอกสารต่างๆ ตลอดจนการตรวจเยี่ยมภาควิชาฯ และฝา่ยฯ ประกอบเข้าด้วยกัน 

 

3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการต่อเนื่องจาการตรวจสอบคุณภาพ แต่ทั้งนี้จะ

เน้นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ ว่าการด าเนินงานเป็นไป

ตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดมากน้อยเพียงไร โดยระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ 

จะมีกรอบในการด าเนินการที่เป็นระบบ ประเมินตั้งแต่ ปัจจัยน าเข้า ( input) กระบวนการ (process) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (output/outcome) และการประเมินก็จะต้องประเมินตามกรอบของระบบและกลไกเพื่อ

การก ากับการประกันคุณภาพภายใน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

ตามเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศกึษา ของ สกอ. 

ระดบัหลกัสูตร 

ปกีารศกึษา 2560 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

 ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการด าเนินงาน

และการบรหิารงานระดับหลักสตูรถือว่าส าคัญที่สดุ ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า

หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิต  

ให้มีคุณภาพ 

 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่ง

ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน

ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peerreview)ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้

สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับ

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใชใ้นการพจิารณา 

 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมี

การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งนี ้ 

ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ที่ เทียบเคียงได้ เช่นผลการประเมินหลักสูตรของ AUNQAผลการประเมินหลักสูตร

วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB(ส าหรับหลักสูตรทางด้าน

บริหารธุรกิจ) ABET(ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น

ประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบใน 

การประกนัคณุภาพ 

หลกัสตูร 

ตวับง่ชี ้
อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการ 

ด าเนนิงานในประเดน็ที่เกีย่วขอ้ง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรท่ี

ก าหนด โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 

ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 

บัณฑิตศกึษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 

บัณฑิตศกึษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(โดยผู้ใชบั้ณฑิต/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย) 

   2.2 การได้งานท าหรอื

ผลงานวจิัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  - ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอืประกอบ

อาชีพอสิระ 

  - ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 

3. นักศกึษา   3.1 การรับนักศกึษา   - การรับนักศกึษา 

  - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

   3.2 การสง่เสริมและพัฒนา 

นักศกึษา 

  - การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

  - การควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานพินธ์

และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

  - การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา และ 

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

   3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา   - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

  - อัตราการส าเร็จการศึกษา 

  - ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้ร้อง 

เรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์   4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย์ 

- การรับและแตง่ตัง้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 

- การสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์

 4.2 คุณภาพอาจารย์   - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  - ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ 
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องค์ประกอบใน 

การประกนัคณุภาพ 

หลกัสตูร 

ตวับง่ชี ้
อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการ 

ด าเนนิงานในประเดน็ที่เกีย่วขอ้ง 

  - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

  - จ านวนบทความของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอา้งอิงใน

ฐานขอ้มูลTCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์   - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์

  - ความพงึพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร   - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใชใ้น

การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

  - การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวทิยานพินธ์ 

และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

   5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  - การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

  - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 

มคอ.3 และ มคอ.4 

  - การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 

  - การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 

  - การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัตใิน

ระดับปริญญาตรี 

  - การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี 

  - การช่วยเหลอื ก ากับ ติดตาม ในการท า

วทิยานพินธ์และการค้นควา้อิสระและการตีพิมพ์

ผลงานในระดับบัณฑิตศกึษา 

   5.3 การประเมินผู้เรียน   - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ของนักศกึษา 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียน 

การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6และ

มคอ.7) 

- การประเมินวทิยานพินธ์และการค้นควา้อิสระใน
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องค์ประกอบใน 

การประกนัคณุภาพ 

หลกัสตูร 

ตวับง่ชี ้
อธบิายกระบวนการหรือแสดงผลการ 

ด าเนนิงานในประเดน็ที่เกีย่วขอ้ง 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

   5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  - ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   - ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีสว่นร่วมของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  - จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพยีงพอ 

และเหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน 

  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารย์ 

ตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา

ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และพ.ศ. 

2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่ งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ

และมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และพ.ศ. 2558เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรแีละ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ได้

ประกาศใชเ้มื่อ พ.ศ. 2548 และพ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใชเ้มื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรจีะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 

ข้อ และระดับบัณฑิตศกึษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้นในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และ

หลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตวับง่ชีท้ี ่1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 
 

เกณฑก์ารประเมนิ 
คุณลกัษณะหลกัสตูร 

ประเภทวชิาการ ประเภทวชิาชีพ/ปฏบิตักิาร 

1. จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร 

- ไมน่อ้ยกว่า 5 คน และ 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา่ 

1 หลักสูตรไมไ่ด ้และ 

- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

 

2. คุณสมบัต ิ

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร 

- คุณวุฒริะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหนง่ 

ทางวิชาการไมต่่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

สาขาที่ตรงหรือ 

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มผีลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 

- คุณวุฒริะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่่ ากว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มผีลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 

5 คน ตอ้งมีประสบการณ ์ในดา้นการ

ปฏบัิตกิาร 

3. คุณสมบัต ิ

อาจารย์ประจ า 

หลักสูตร 

- คุณวุฒริะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่่ ากวา่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มผีลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั 

- ไมจ่ ากัดจ านวนและประจ าไดม้ากว่าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัต ิ

อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒริะดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวชิาท่ีสอน 

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นีป้ระกาศใช้ อนุโลมคุณวฒุริะดับปริญญาตรีได้ 

อาจารยพ์ิเศษ 

- คุณวุฒริะดับปริญญาโท หรือคุณวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 

- มปีระสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไมน่อ้ยกว่า 6 ปี 

- ท้ังน้ี มชีั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวชิา โดยมีอาจารยป์ระจ าเป็นผู้รับผิดชอบ

รายวชิานั้น 

5. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ตอ้งไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ ์5 ขอ้ เกณฑ ์5 ขอ้ 
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เกณฑ์การประเมินดังกลา่วเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

 ผลการประเมินตัวบง่ชีท้ี่ 1.1 ก าหนดให้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่น” หากไม่ผา่นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถอื

ว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและผลเปน็ “ไมผ่่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
 

 หลักฐานเอกสารทีต่้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสตูร (ถ้ามี) 

3. กรณีหลักสูตรยงัไมไ่ด้แจ้งการรับทราบ ให้มหีนังสือน าสง่ สกอ. หรอืหนังสือสง่คนืจาก 

สกอ. และรายงานการประชุมสภาอนุมตัิ / ให้ความเหน็ชอบหลักสูตร 

 แนวทางการเขยีนรายงานการประเมนิตนเองระดับหลกัสตูร ของคณะพยาบาลศาสตรเ์กือ้การุณย์ ปี

การศกึษา 2560 (หลกัสตูรปรญิญาตร)ี 
 

องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

องค์ประกอบที ่1  การก ากับมาตรฐาน 
ตวับง่ชีท้ี ่1.1 

การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

เร่ือง เกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และ  บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

   

เกณฑก์ารประเมนิขอ้ที ่1 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

  1. แบบฟอร์มแสดงจ านวน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  1. ข้อมูลตามแบบฟอร์มแสดง

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ  

-อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

-หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

เกณฑก์ารประเมนิขอ้ที ่2 

คุณสมบัตขิองอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  1. ด าเนนิการรวบรวมขอ้มูล

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ได้แก ่คุณสมบัติ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

  1. ข้อมูลตามแบบฟอร์มแสดง

คุณสมบัตขิองอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  2. ข้อมูลแสดงผลงานทาง

วชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อยา่งน้อย 1 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

เกณฑก์ารประเมนิขอ้ที ่3 

คุณสมบัตขิองอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

1. ด าเนนิการรวบรวมขอ้มูล

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ได้แก่ คุณสมบัตขิองอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

  1. ข้อมูลตามแบบฟอร์มแสดง

คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

  2. ข้อมูลแสดงผลงานทาง

วชิาการของอาจารย์ประจ า

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

หลักสตูร อยา่งน้อย 1 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

เกณฑก์ารประเมนิขอ้ที ่4 

คุณสมบัตขิองอาจารย์

ผู้สอน 

1. ด าเนนิการรวบรวมขอ้มูล

ของอาจารย์ประจ าและ

อาจารย์พิเศษ ได้แก่ 

คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน 

 1. ข้อมูลตามแบบฟอร์มแสดง

คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน 

     - อาจารย์ประจ า 

     - อาจารย์พิเศษ 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-ประธานวิชา 

เกณฑก์ารประเมนิข้อที่ 5 

การปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

  1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จ

และอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบ

โดยสภามหาวทิยาลัยเพื่อให้

หลักสูตรใชง้านในปกีารศึกษา 

2559 

  1. รายงานการด าเนนิงาน

ปรับปรุงหลักสูตร 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ   

-คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสตูร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

 พันธกจิที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คอื การผลิตบัณฑติ หรอืการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ผู้เรียนมีความรูใ้นวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง

เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความ

รับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณข์องสถาบันอุดมศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสรมิการด าเนินงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตเช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์ 

การเรียนรูใ้นแต่ละหลักสูตร 

 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของ

นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก 

ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 การได้งานท าหรอืผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  - รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี 

  - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์ 

   หรอืเผยแพร ่

  - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์ 

   หรอืเผยแพร ่
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
 

ค าอธบิายตวับง่ชี ้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคต์ามที่หลักสตูรก าหนดไว้ใน มคอ.2       

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอ้ย่างน้อย 5 ด้าน คอื 1)ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2)ด้านความรู ้3)ด้านทักษะทาง

ปัญญา 4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชีน้ีจ้ะเปน็การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได ้ = 
 ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 จ านวนบัณฑติทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด  
 

ข้อมูลประกอบ 

 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 

หมายเหตุ : 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศกึษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย 

แมว้่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบ 

ที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑติที่มีอาชพีอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑติ 

อาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่ 

เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน 

ให้ประเมินโดยคิดจากนักศกึษาไทยจ านวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 

ตวับง่ชีท้ี ่2.1 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1. ส ารวจความพงึพอใจของ

ผู้ใชบั้ณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

1. แบบส ารวจข้อมูลความพงึ

พอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ของหลักสูตร 

2. รายงานการส ารวจความพงึ

พอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตตอ่คุณภาพ

ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 
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ตวับง่ชีท้ี ่2.2   รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท า หรอืประกอบอาชพีอสิระ 

(ปรญิญาตร)ี  ภายใน 1 ป ี
 

ชนดิของตวับง่ชี ้ ผลลัพธ ์
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา

นั้นๆ ที่ได้งานท าหรอืมีกจิการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อ

เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณกีารท างานสุจริตทุกประเภทที่

สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จ

การศึกษาเท่านั้น 
 

เกณฑก์ารประเมนิ โดยการแปลงคา่รอ้ยละของบณัฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100 
 

สตูรการค านวณ 

 1. ค านวณคา่รอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีตามสูตร 
 

 
 จ านวนบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  

X 100 
 จ านวนบัณฑติทีต่อบแบบส ารวจทั้งหมด  

 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้

เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

 2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้  = 

 คา่ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านท า 

หรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี
  

X 5 
 100  

 

หมายเหต ุ:   

 - จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 

       - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผูส้ าเร็จการศกึษา 

ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มนีักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมี

ผูส้ าเร็จการศึกษาแล้ว 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 

ตวับง่ชีท้ี ่2.2 

ร้อยละของบัณฑิต 

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอื

ประกอบอาชพีอิสระ 

ภายใน 1 ปี 

  1. ส ารวจข้อมูลการ

ปฏบัิตงิานของผู้ส าเร็จ

การศกึษาตามโรงพยาบาลตา่ง  ๆ

  1. ข้อมูลการปฏบัิตงิานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

โรงพยาบาลตา่งๆ ประกอบด้วย 

  - รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา 

  - สถานท่ีท างาน 

  2. เอกสารการบรรจุเขา้ท างาน

โรงพยาบาลในสังกัดส านัก

การแพทยแ์ละคณะ

แพทยศาสตร์วชริพยาบาล 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

-หัวหน้าฝ่าย

บริการทาง

การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

 ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ

นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ

คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริม

พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามี

ความรูค้วามสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี

ทักษะการวิจัยที่สามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ด้ 
 

 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก(่1)กลุ่มวชิาหลัก (core 

subjects)(2) กลุ่มทักษะชีวติและอาชีพ (life and career skills)(3) กลุ่มทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรม (learning 

and innovation skills)และ (4)กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
 

 ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คอื 

 1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่(1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking 

and problem solving)(2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity)(3) การสื่อสารและความ

รว่มมือกัน (communication and collaboration) 

 2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( information, media and technology skills)ประกอบด้วย 

การรูส้ารสนเทศ (information literacy) การรูส้ื่อ (media literacy) และการรู ้ICT (ICT literacy) 

 3) กลุ่มทักษะชวีิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรบัตัวและ

ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคดิรเิร่ิมและการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction)

ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมและขา้มวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction)ความรับผดิชอบและ

ความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity)ความเป็นผู้น าและรับผดิชอบต่อสงัคม(leadership 

and social responsibility) 
 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณา

จากตัวบ่งชีด้ังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1   การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ  

แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคดิปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา

ที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปรง่ใส ชัดเจน 

และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือ

วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และ  

มีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดในการรายงานการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น

ต่อไปนี ้

 - การรับนักศึกษา 

 - การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเข้าศึกษา 
 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด  

ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพรอ้มที่จะเรยีนในหลักสูตร 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

องค์ประกอบที ่3นักศกึษา 

ตวับง่ชีท้ี ่3.1   

การรับนักศกึษา 

  - การรับนักศกึษา 

  - การเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา 

ระบบการรับนักศกึษา 

  1. ก าหนดเป้าหมายจ านวน

รับนักศกึษาโดยค านึงถึงความ

ตอ้งการของโรงพยาบาล 

นโยบายของมหาวทิยาลัย 

และสภาพความพร้อมของ

อาจารย์ประจ าที่มอียู่  

  2. ก าหนดเกณฑก์ารรับ

นักศกึษา 

  3. ก าหนดเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ

คัดเลอืกนักศึกษา และ

กระบวนการรับนักศกึษา  

  4. จัดกจิกรรมการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษาก่อน

เข้าศึกษา 

 

  1. แผนการรับนักศกึษา ปี

การศึกษา 2560 (ในแผนมกีาร

ประเมินปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข (PDCA), เขยีนผล

การประเมิน กระบวนการ และ

การปรับปรุงท่ีเป็นรูปธรรม) 

2. เอกสารหรือรายงานการ

ประชุมแสดงเป้าหมายจ านวน

นักศกึษาพยาบาลท่ีต้องการ 

3. เอกสารแสดงการวิเคราะห์

ปัญหาการรับนักศกึษาและ

แนวทางแก้ปัญหา 

4. หลักเกณฑ์การคัดเลอืก

นักศกึษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

5. ประกาศมหาวิทยาลัย 

นวมินทราธริาช เร่ืองการรับ

สมัครนักศกึษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

6. ขั้นตอน / แนวปฏบัิตท่ีิดใีนการ

รับนักศกึษา 

7. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการรับ

สมัครนักศกึษา  ปีการศึกษา 

2560 

8. รายงานการประชุม

คณะกรรมการตัดสนิการรับ

นักศกึษา 

9. แผนการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนหรือการพัฒนา

นักศกึษา (ในแผนมกีารประเมิน 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

แก้ไข (PDCA) หากเป็นโครงหารท่ี

ท าต่อเนื่องเขียนผลการประเมิน

-รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

-หัวหน้าฝ่าย

บริการทาง

การศึกษา 

(1-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

(9-10 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

กระบวนการ และการปรับปรุงท่ี

เป็นรูปธรรม) 

10. โครงการ/กิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

0 1 2 3 4 5 

• ไมม่รีะบบ 

• ไมม่กีลไก 

• ไมม่ี

แนวคิด 

ในการก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

• ไมม่ขี้อมูล 

หลักฐาน 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• ไมม่กีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• มกีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

ประเมิน

กระบวนการ 

• ไมม่กีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มรีะบบ 

กลไก 

• มกีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

ประเมิน

กระบวนการ 

• มกีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

• มรีะบบมกีลไก 

• มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

• มกีารประเมิน

กระบวนการ 

• มกีารปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มรีะบบมกีลไก 

• มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

• มกีารประเมิน

กระบวนการ 

• มกีารปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มแีนวทางปฏบัิติท่ีด ี

โดยมหีลักฐานเชงิ

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมนิ 

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดีได้

ชัดเจน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียม

ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 

อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกจิกรรมการพัฒนาความรูค้วามสามารถในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งกจิกรรมในห้องเรยีนและนอกห้องเรียนมีกิจกรรมเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจติส านึกสาธารณะ 

มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ

ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่

ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากลในการรายงาน

การด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ี ้ให้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็น

ต่อไปนี ้

 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกน่ักศึกษาปรญิญาตรี 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 

ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรยีนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

องค์ประกอบที ่3นักศกึษา 

ตวับง่ชีท้ี ่3.2   

การสง่เสริมและพัฒนา

นักศกึษา 

ก. การควบคุมการดูแล 

การให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นักศึกษา

ปริญญาตรี 

 ข. การพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 

การส่งเสริมและพัฒนา

นักศกึษา 

  ก. การควบคุมดูแลการให้

ค าปรึกษาวิชาการโดยมีแผน

ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา 

การเตรียมความพร้อมทางการ

เรียนแก่นักศกึษา (ก่อนเรียน

และระหวา่งเรียน : กิจกรรมใน

ห้องเรียน/นอกห้องเรียน)และ

แนะแนวแก่นักศกึษา  

1. แตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา 

อาจารย์ประจ าชั้น จัดท าคู่มือ

อาจารยท่ี์ปรึกษา  

2. จัดท าตารางการให้การ

ปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

3. แนะน าการเรียน การสอน 

และการใชช้วีติในหอพัก  

4. เก็บข้อมูลของนักศกึษา โดย

อาจารยท่ี์ปรึกษาในการดูแล

นักศกึษาท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบ 

5. มีระบบการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของนักศกึษา เพื่อให้

สามารถส าเร็จการศกึษาได้

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ข. โครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพของนักศกึษา

และการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

1. ส่งเสริมให้ความรู้กับ

อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้

มทัีกษะในการท ากิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพนักศกึษาและ

การสง่เสริมทักษะการเรียนรู้

การสง่เสริมและพัฒนานักศกึษา 

 

  1. แผนส่งเสริม และพัฒนา

นักศกึษา การเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนแก่นักศกึษา 

2. ค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา  

3. ค าสั่งแตง่ตัง้อาจารย์ 

ประจ าชั้น  

4. คู่มอืการให้ค าปรึกษา  

5. รายงานบันทึกข้อมูล การให้

ค าปรึกษา การช่วยแกปั้ญหา

ทางการเรียนแก่นักศกึษา ของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา/ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

6. รายงานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ

ตัวนักศกึษา เช่น ผลการเรียน 

ลักษณะนักศกึษา จุดแข็ง จุดออ่น

เกี่ยวกับตัวนักศึกษา 

7. ระบบและกลไกการจดัการ

ความเสี่ยง 

  - คณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของนักศกึษา 

  - บันทึก/รายงานการประชุม 

 

 

 ข. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  

1. แผนปฏบัิตกิาร ประจ าป ี

2. แผนการพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษา และการเสริมสร้าง

ทักษะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ท่ี 21 

- รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา(1,4) 

- รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ

(1,2,3) 

- ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา (4) 

- อาจารย์ท่ี

ปรึกษา (5) 

- อาจารย์

ประจ าชัน้ (6) 

- รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

- รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

- คณะกรรมการ

บริหารจดัการ

ความเสี่ยงของ

นักศกึษา 

 

 

 

 

- รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

- รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

ในศตวรรษท่ี 21 

 2. จัดกิจกรรมนักศึกษาที่

ส่งผลตอ่การพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

หลักสูตร 

3. จัดกจิกรรมการพัฒนา

นักศกึษาท่ีเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เชน่ ICT literacy, scientific 

literacy, media literacy, 

health literacy, life skill, 

career skills  

4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา 

มอีสิระในการจัดกจิกรรม

นักศกึษาโดยการสนับสนุน

ของคณะฯและใชห้ลักวงจร

คุณภาพ (PDCA) 

 

3. โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้

กับอาจารย์และบุคลากรให้มี

ทักษะในการท ากิจกรรมการ

พัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการ

เสริมสร้างทักษะทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 

4. รายงานกิจกรรม/โครงการท่ี

คณะฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศกึษา 

(กิจกรรมการพัฒนานักศกึษาตอ้ง

ชว่ยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 เชน่ ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, 

health literacy, life skill, career 

skills กิจกรรมการพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

หลักสูตร) 

5. รายงานกจิกรรม/โครงการท่ี

นักศกึษาจัดขึ้นเองโดยการ

สนับสนุนของคณะฯ และ

มหาวทิยาลัยฯ 

6. แนวปฏบัิตท่ีิดใีนการส่งเสริม

และพัฒนานักศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  
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0 1 2 3 4 5 

• ไมม่รีะบบ 

• ไมม่กีลไก 

• ไมม่แีนวคิด 

ในการก ากับ

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

• ไมม่ขี้อมูล 

หลักฐาน 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• ไมม่กีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• มกีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

ประเมิน

กระบวนการ 

• ไมม่กีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• มกีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

ประเมิน

กระบวนการ 

• มกีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

• มรีะบบมกีลไก 

• มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีารประเมิน

กระบวนการ 

• มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

• มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

• มรีะบบมกีลไก 

• มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

• มกีารประเมินกระบวนการ 

• มกีารปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มแีนวทางปฏบัิติท่ีด ีโดยมี

หลักฐานเชงิประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัตท่ีิ

ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพรอ้มทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่

ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ

หรอืแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

 - การคงอยู่ 

 - การส าเร็จการศึกษา 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรยีนของนักศึกษา 

หมายเหต ุ:  

- การประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา 

 ต่อกระบวนทีด่ าเนินการให้กับนักศึกษาตามกจิกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คดิจากจ านวนนักศึกษาที่เขา้ในแตล่ะรุ่น ลบด้วย  

จ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณนีับถงึสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสยีชีวติ  การย้ายสถานที่ท างาน

ของนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา คดิเป็นร้อยละของจ านวน ที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบณัฑิตส าเร็จการศึกษา

แล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนกัศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

 

ตวัอยา่งการค านวนหลกัสตูร 4 ป ี

ปีการศกึษา จ านวนรับเขา้ 
จ านวนส าเร็จการศกึษาตามหลกัสูตร จ านวนที่ลาออกและคดัชื่อออกสะสม

จนถึงสิน้ปีการศกึษา 2560 2558 2559 2560 

2555  X    

2556   X   

2557    X  
 

 

อัตราการส าเร็จการศึกษา = 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  x 100 
จ านวนรับเข้า 

 

อัตราการคงอยู่ = 
จ านวนรับเข้า – จ านวนท่ีลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560 

x 100 
จ านวนรับเข้า 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานทีค่วรจะม ี ผูร้บัผดิชอบ 

องค์ประกอบที ่3นักศกึษา 

ตวับง่ชีท้ี ่3.3   

ผลท่ีเกิดกับนักศกึษา 

  - การคงอยู ่

  - การส าเร็จการศึกษา 

  - ความพงึพอใจและผล

การจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศกึษา 

1. แสดงตารางการคงอยู่ของ

นักศกึษาในหลักสูตรตดิตอ่กัน

ยอ้นหลัง 3ปี (2558-2560) 

2. แสดงตารางการส าเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตร ตดิตอ่กันย้อนหลัง 

3ปี (2558-2560) 

3. ระบบการด าเนนิการ

จัดการข้อร้องเรียนของ

นักศกึษา  

 4. ประเมินความพงึพอใจของ

นักศกึษาตอ่การจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1. ตารางแสดงจ านวนนักศกึษา 

ยอ้นหลัง 3ปี (2558-2560) 

2. ตารางแสดงจ านวนนักศกึษา ท่ี

ส าเร็จการศึกษายอ้นหลัง 3ปี 

(2558-2560) 

3. คู่มอืการจัดการข้อร้องเรียน 

4. คณะกรรมการจัดการขอ้

ร้องเรียน 

5. รายงานผลการประเมินความ

พงึพอใจของนักศึกษาต่อหลกัสตูร 

- หัวหน้าฝ่าย

บริการทาง

การศึกษา (1,2)  

-  รองคณบดฝี่าย

ยุทธศาสตร์ฯ  

-คณะกรรมการ

จัดการขอ้

ร้องเรียนของ

นักศกึษา 

(3,4,5) 

 

เกณฑก์ารประเมนิ  
 

0 1 2 3 4 5 

• ไมม่กีาร

รายงาน 

ผลการ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

รายงานผล

การด าเนนิงาน 

ในบางเร่ือง 

• มกีาร

รายงานผล

การด าเนนิงาน

ครบทุกเร่ือง

ตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี้ 

• มกีาร

รายงานผล

การด าเนนิงาน

ครบทุกเร่ือง

ตามค าอธิบาย 

ในตัวบ่งชี้ 

• มแีนวโนม้

ผลการ

ด าเนนิงาน 

ท่ีดขีึน้ 

ในบางเร่ือง 

• มกีารรายงานผล 

การด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

• มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานท่ีดขีึน้ 

ในทุกเร่ือง 

• มกีารรายงานผลการ

ด าเนนิงานครบทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

• มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานท่ีดขีึน้ในทุกเร่ือง 

• มผีลการด าเนนิงานท่ี 

โดดเด่น เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนัน้ในสถาบันกลุ่ม

เดียวกัน โดยมหีลักฐาน 

เชงิประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมนิ

สามารถให้เหตุผลอธิบายวา่

เป็นผลการด าเนินงานท่ีโดด

เด่นอยา่งแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้ เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน  

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อ าจารย์มีความรักในองค์กรและ 

การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด า เนินงาน 

ตลอดจนการก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ

ด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุน

งบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  

มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ  

การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน 

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ

ผลลัพธ์ที่เกดิกับอาจารย์ ให้พจิารณาจากตัวบ่งชีด้ังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ต้องก าหนด

เกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไก

การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย 

แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล 

และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผล

การด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 - ระบบการบรหิารอาจารย์ 

 - ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 
 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พจิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด 

ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์  

เพื่อสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานที่ควรจะม ี ผู้รบัผดิชอบ 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์

ตวับง่ชีท้ี ่4.1   

การบรหิารและพัฒนา

อาจารย ์

- ระบบการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

- ระบบการบรหิารอาจารย์ 

- ระบบการส่งเสรมิและ

พัฒนาอาจารย ์

ระบบการรับอาจารย์ 

1.วางแผนระยะสั้นและระยะ

ยาวในการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

2.มีระบบการรับแต่งตั้ง

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

3. โครงการ/กจิกรรมการ

พัฒนาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตรอย่างต่อเนือ่ง 

 ระบบการบรหิารอาจารย์ 

1. มีนโยบายแผนระยะสั้น

และระยะยาวในการบรหิาร

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตรใหม้ีคุณสมบัติทัง้

เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

โดย 

  - มีการจัดสรรหรอืจัดหา

งบประมาณในการพัฒนา

อาจารย์ให้มีคุณวุฒิต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  - มีการบรหิารจัดการ

หลักสูตรโดยวางแผนระยะ

ยาวด้านอัตราก าลังด้าน

อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการอุดมศึกษา

และมีแผนการบรหิาร

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

ระบบการรับอาจารย์ 

1. แผนพัฒนาและสง่เสรมิ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน

ด้านพัฒนาวุฒิการศึกษา และ

ต าแหน่งทางวิชาการ ตลอดจน

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ

บรหิารหลักสูตร 

 

 

 

 

ระบบการบรหิารอาจารย์ 

1. แผนการบรหิารส่งเสรมิและ

พัฒนาอาจารย์  ประจ าปี

การศึกษา 2560 

2. ประเมินแผนการบรหิาร

ส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

3. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4. แผนบรหิารความเสี่ยงกรณีมี

อาจารย์ขาดแคลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้เกณฑ์

การประเมนิ 
กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานที่ควรจะม ี ผู้รบัผดิชอบ 

2. มีการบรหิารความเสี่ยง

ในประเด็นป้องกันการขาด

แคลน อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

ระบบการส่งเสรมิและ

พัฒนาอาจารย ์

1. มีนโยบายแผนบรหิาร

ส่งเสรมิ และพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนา

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

ระบบการส่งเสรมิและพัฒนา

อาจารย ์

1. แผนบรหิารส่งเสรมิ และ

พัฒนาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

2. สรุปกจิกรรมส่งเสรมิและพัม

นาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

3. ประเมินแผนบรหิารส่งเสรมิ 

และพัฒนาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 

• ไมม่รีะบบ 

• ไมม่กีลไก 

• ไมม่แีนวคิด 

ในการก ากับ 

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

• ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• ไมม่กีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• มกีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

ประเมิน

กระบวนการ 

• ไมม่กีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• มกีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

ประเมิน

กระบวนการ 

• มกีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

• มรีะบบมกีลไก 

• มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีารประเมิน

กระบวนการ 

• มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

• มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

• มรีะบบ มกีลไก 

• มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

• มกีารประเมินกระบวนการ 

• มกีารปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มแีนวทางปฏบัิติท่ีด ีโดยมี

หลักฐานเชงิประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมิน สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดี

ได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2   คุณภาพอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

และเพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชีน้ีจ้ะประกอบด้วย 

 - รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 - รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ

ความลุ่มลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ

หลักสูตรนั้นๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 

ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒปิรญิญาเอกตามสูตร 
 

  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด  

 

 2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได ้ = 
 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก   

X 5 
 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

 

หมายเหตุ: คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี

การศึกษานั้นทั้งนีอ้าจใช้คุณวุฒอิื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปรญิญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒอิื่นที่

เหมาะสมกว่าทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน

สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้

ในการเรียนการสอนรวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

 

สตูรการค านวณ 

 1. ค านวณคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

X 100  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรท้ังหมด  

 

 2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
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คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

X 5 
 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ี

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้

เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริม

ให้มีการเผยแพรแ่ละน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืระดับนานาชาติผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ

องคก์ารระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการต าราหรอืหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วรวมทั้งงานสรา้งสรรคต์่างๆโดยมีวธิีการคดิ ดังนี ้
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 
 

สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณคา่รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตามสูตร 

  ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 
  

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทัง้หมด  

 

 2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนที่ได้  = 

 รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

X 5 
 รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คา่น้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20   - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดท าเป็ นประกาศให้ทราบเป็นการทั่ วไปและแจ้งให้ก .พ .อ ./กกอ .ทราบภายใน 

30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60   - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 

0.80   - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์

การพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 

ทราบภายใน  30 วั นนั บแต่ วั นที่ ออกประกาศ  (ซึ่ ง ไม่ อยู่ ใน  Beall’slist)หรือตี พิ มพ์ ใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00   - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

  - ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน

รูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

คา่น้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20   - งานสรา้งสรรคท์ี่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 - งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60   - งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80   - งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00   - งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 
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 ผลงานสรา้งสรรคท์ุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคป์ระกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดย

มีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ 

 1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 
 

  จ านวนบทความท่ีได้รับการอา้งองิ   

 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
 

 2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้  = 

 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  

X 5 
 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ถ้าอาจารย์ประจ าหลักสูตรรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีจ านวน 5 คนโดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรอืreviewarticle ในฐานข้อมูล TCI 

และ Scopus ในปีพ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014)ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

หลักสูตรในพ.ศ. 2557 (ประเมินในปีค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างค.ศ.2010-2014 เท่ากับ 

15 บทความและจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCIเท่ากับ 5 บทความ 

 - ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย1 ครั้งและมี

บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย1 ครัง้ 
 

ดังนั้นอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 
 

 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอยา่งน้อย 1 ครัง้ 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 5 
 

 

น ามาคดิค านวณคะแนน 

 

 

 

 

 

 

2.0  

X 5 = 4.0 
2.5 
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องค์ ป ระกอบ /ตั วบ่ งชี้ /

เกณฑ์การประเมิน 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะมี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตวับง่ชีท้ี ่4.2   

คุณภาพอาจารย์ 

พจิารณาใน 4 ประเด็น 

   1) ร้อยละของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปิริญญา

เอก  

เกณฑ์การประเมนิ : แปลงค่า

ร้อยละของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปิริญญา

เอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปิริญญา

เอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

  - ส ารวจข้อมูลของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับ

คุณวุฒริะดับปริญญาเอก 

  - สรุปรายช่ืออาจารย์ประจ า

หลักสูตร จ าแนกตามคุณวุฒิ

การศึกษา 

-รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ        

-หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

   2) ร้อยละของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรท่ีด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ า

หลักสูตรท่ีด ารงต าแหนง่ ผศ./

รศ./ศ. รวมกันท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้

ไป 

  - ส ารวจข้อมูลอาจารย์

ประจ าหลักสูตรท่ีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

  - สรุปรายช่ืออาจารย์ประจ า

หลักสูตร จ าแนกตามต าแหนง่

ทางวิชาการ 

-รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ    

-หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

   3) ผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าหลักสูตรเกณฑ์

การประเมนิ : หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีคา่ร้อยละของ

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน

วชิาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 

  - ส ารวจข้อมูลผลงานทาง

วชิาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร(บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการ หรอืผลิต

ต ารา/หนังสอื และการขอรับ

การจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร) 

   ผลงานทางวิชาการ เชน่  

1. บทความวิจัยหรือบทความ

วชิาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร พร้อมช่ือเจ้าของ

บทความ ปีท่ีตีพิมพ ์ชื่อวารสาร

หรือรายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนกั

ของแตล่ะบทความ 

 

-รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและ

บริการทาง

วชิาการ   

-รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 
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องค์ ป ระกอบ /ตั วบ่ งชี้ /

เกณฑ์การประเมิน 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะมี ผู้รับผิดชอบ 

2. ผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีท่ี

เผยแพร่ ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรอื

ประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุ

รูปแบบของการเผยแพร่พร้อม

หลักฐาน และค่าน้ าหนักของแต่

ละผลงานสร้างสรรค์  

  *ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้น 

ตอ้งผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบ 

ไมน่อ้ยกว่า 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันร่วม

พจิารณา 

  3. ผลงานท่ีได้รับการจด 

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

  4. ผลงานวชิาการรับใชส้ังคมท่ี

ผ่านการประเมินต าแหนง่ทาง

วชิาการแล้ว 

  5. ผลงานวจิัยท่ีหน่วยงานหรือ

องคก์รระดับชาติว่าจ้าง

ด าเนนิการ 

  6. ต าราหรอืหนังสอืท่ีผ่านการ

ประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแลว้ 

  7. ต าราหรอืหนังสอืท่ีผ่านการ

พจิารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่

ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมิน

ต าแหนง่ทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับ

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร

หลักสูตรในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  

ในประเด็นต่อไปนี้ 

 - การคงอยู่ของอาจารย์ 

 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

0 1 2 3 4 5 

• ไมม่กีาร

รายงานผล

การด าเนินงาน 

• มกีาร

รายงานผล

การด าเนินงาน 

ในบางเร่ือง 

• มกีาร

รายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทุกเร่ือง

ตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี้ 

• มกีาร

รายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทุกเร่ือง

ตามค าอธิบาย

ในตัวบ่งชี้ 

• มแีนวโนม้

ผลการ

ด าเนนิงานท่ีดี

ขึน้ในบางเร่ือง 

• มกีารรายงานผล 

การด าเนนิงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

• มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานท่ีดขีึน้ 

ในทุกเร่ือง 

• มกีารรายงานผลการ

ด าเนนิงานครบทุกเร่ือง 

ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

• มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนนิงานท่ีดขีึน้ในทุกเร่ือง 

• มผีลการด าเนนิงานท่ี 

โดดเด่น เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนัน้ในสถาบันกลุ่ม

เดียวกัน โดยมหีลักฐาน 

เชงิประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบายวา่

เป็นผลการด าเนินงานท่ีโดด

เด่นอยา่งแท้จริง 
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องค์ ป ระกอบ /ตั วบ่ งชี้ /

เกณฑ์การประเมิน 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะมี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตวับง่ชีท้ี ่4.3  

ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

  - การคงอยูข่องอาจารย์ 

  - ความพงึพอใจของ

อาจารย์ 

  1. ส ารวจอัตราการคงอยู่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  

  2. ส ารวจความพงึพอใจของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตอ่การบริหารหลักสูตรและ

การบริหารส่งเสริมและการ

พัฒนาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  

  1. แผนบริหารความเสี่ยง กรณีมี

อาจารย์ขาดแคลน  

  2. รายงานผลการประเมินความ

พงึพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรตอ่การบริหารจัดการ

หลักสูตร 

  3. ข้อมูลอัตราส่วนจ านวน

อาจารย์ต่อนักศกึษาของหลักสตูร 

-รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก5ปีแต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตร

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริห ารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ 

ในการบรหิารจัดการ3ด้านที่ส าคัญคือ (1)สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2)การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

เรยีนการสอน (3)การประเมินผู้เรยีนระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการ

เรยีนการสอนและการประเมินผู้เรยีนเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนือ้หาที่ทันสมัย กา้ว

ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่ง

ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็ม

ศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคป์ระกอบนีพ้ิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร

ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง

ต ล อ ด เว ล า มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร เปิ ด ร า ย วิ ช า ต่ า ง ๆ ทั้ ง วิ ช า บั ง คั บ แ ล ะ วิ ช า เลื อ ก 

ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญโดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงานส าหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองในการรายงานการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ 
 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ

ประเทศ 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้

เกณฑก์ารประเมนิ 
กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานที่ควรจะม ี ผู้รบัผดิชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตวับง่ชีท้ี ่5.1  

-  การออกแบบหลักสูตร 

และสาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

-  การปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมยัตาม

ความกา้วหน้าในศาสตร์

สาขานั้นๆ 

  อธิบายหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มี

การปรับปรุงทุก 5 ปี 

(หลักสูตรปี 2552, 2555 

และ 2559)  โดยมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

    1. หลักสูตรมีการก าหนด

สาระวิชาทางทฤษฎีและการ

ปฏิบัติที่ผา่นการรับรองจาก

สภาการพยาบาล 

  2. เนือ้หาของหลักสูตร 

ในแต่ละรายวิชามีการ

ปรับปรุงให้ทันสมัย  

ยกตัวอย่างรายวิชา 

1. ..........2. .......... 3. ........        

  3. รายวิชาในหลักสูตรที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ

ยกตัวอย่าง เช่น 1. ..........     

2. .......... 3. ........ 

  4. รายวิชาเลือก/วิชาบังคับ

ที่ตอบสนองความต้องการ

ของนักศึกษาและ

ตลาดแรงงาน เช่น วิชา........ 

 5. มีแนวปฏิบตัิที่ดีในการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชา  

  1. มคอ. 1-7 

  2. รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิชาการเก่ียวกับ

การปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมยั

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษา และตลาดแรงงาน 

  3. รายวิชาที่ยกตัวอย่าง 

  4. แนวปฏิบัติทีด่ีในการ

ออกแบบหลักสูตร และสาระ

ของรายวิชาในหลักสูตร 

 

-รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ  

-คณะกรรมการ

วิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 

• ไมม่รีะบบ 

• ไมม่กีลไก 

• ไมม่แีนวคิด 

ในการก ากับ 

ตดิตามและ

ปรับปรุง 

• ไมม่ขี้อมูล

หลักฐาน 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• ไมม่กีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• มกีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

ประเมิน

กระบวนการ 

• ไมม่กีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มรีะบบ 

มกีลไก 

• มกีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีาร

ประเมิน

กระบวนการ 

• มกีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

• มรีะบบมกีลไก 

• มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การปฏบัิต/ิ

ด าเนนิงาน 

• มกีารประเมิน

กระบวนการ 

• มกีารปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมนิ 

• มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

• มรีะบบ มกีลไก 

• มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบัิต/ิด าเนนิงาน 

• มกีารประเมินกระบวนการ 

• มกีารปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มแีนวทางปฏบัิติท่ีด ีโดยมี

หลักฐานเชงิประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผู้ตรวจ

ประเมิน สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดี

ได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชา

นั้นๆเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริงส าหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระและลักษณะของนักศึกษา  

ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ

ต้องสามารถให้ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์การค้นควา้อิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์

การคน้คว้าอิสระการสอบป้องกันและการเผยแพรผ่ลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่  21ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม

โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทักษะ

การท างานแบบมีส่วนรว่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการ

สอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ผูส้อนมีหน้าที่เป็น

ผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรยีนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเทคนิคการ

สอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรยีนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นต้น 

 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีน้ีใ้ห้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานในอย่างน้อยให้

ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - การก าหนดผู้สอน 

 - การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) และการจัดการเรียน

การสอน 

 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทาง

สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ในการประเมนิเพือ่ใหท้ราบวา่อยูใ่นระดบัคะแนนใดใหพ้จิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด

ที่ ท า ใ ห้ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ผู้ เ รี ย น  

การจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรียน เป็ นส าคัญ ก่อ ให้ เกิดผลการเรียนรู้บ รรลุตาม เป้ าหมาย
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องค์ ป ระกอบ /ตั วบ่ งชี้ /

เกณฑ์การประเมิน 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะมี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตวับง่ชีท้ี ่5.2   

การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรยีน

การสอน 

-  การก าหนดผู้สอน 

-  การก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 

และ มคอ.4) และการ

จัดการเรยีน การสอน 

-  การจดัการเรยีนการสอน

ในระดับปรญิญาตร ีที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย 

การบรกิารวิชาการทาง

สังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์

พิจารณาอาจารย์ผูส้อน

เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมี

ความรู้และความช านาญใน

เนือ้หาวิชาที่สอน (ค านึงถงึ

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา

ประสบการณ์ท างานและ

ผลงานวิชาการ)  

  2. แสดงตารางอาจารย์

ผูส้อน/วิชา/หัวข้อที่สอน และ

ความเช่ียวชาญของอาจารย์

ผู้สอน 

  3. ก ากับติดตามและ

ตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4)

ของอาจารย์ให้มีระบบ 

กระบวนการเรยีน การสอน

ส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้อง

เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี

ความรูต้ามโครงสรา้ง

หลักสูตรที่ก าหนดและได้รับ

การพัฒนาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรม

จรยิธรรมทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 

 4. การจัดการเรยีนการสอน

ให้ได้มาตรฐานเดียวกันอย่าง

เป็นระบบ (flow chart)  

5. การจัดการเรยีนการสอน

ระดับปรญิญาตร ีที่มีการ 

บูรณาการกับการวิจัย การ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ก าหนดผู้สอน 

 2. ข้อมูลตามแบบฟอรม์แสดง

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน/

วิชาที่สอน/ผลงานทางวิชาการ  

 3. รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดผู้สอน 

เช่น ขอรับรองอาจารย์พเิศษ 

และการปรับเปลี่ยนอาจารย์

ผู้สอน หรอืการมอบหมาย

อาจารย์ผูส้อน 

4. flow chart แสดงการจัดการ

เรยีน การสอน 

5. วิชาที่บูรณาการกับ 3    พันธ

กจิ (วิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณา

การการจัดการเรยีนการสอนกับ 

3 พันธกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ  

-คณะกรรมการ

วิชาการ  

-รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บรกิารทาง

วิชาการ  

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศึกษา 

 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ        

-ประธานวิชา

ที่น ามาบูรณา

การ 
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องค์ ป ระกอบ /ตั วบ่ งชี้ /

เกณฑ์การประเมิน 
กิจกรรมที่ควรด าเนินการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะมี ผู้รับผิดชอบ 

บรกิารวิชาการทางสังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

  มีรายวิชาที่จัดการเรยีนการ

สอนที่มีการบูรณาการ  ดังนี ้

  1. บูรณาการกับการวิจัย 

วิชา............................. 

  2. บูรณาการกับการ

บรกิารวิชาการ วิชา.............. 

  3. บูรณาการกับการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิชา.............................. 

6. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ 

บูรณาการ การจัดการเรยีน

การสอน ที่บูรณาการกับ 3 

พันธกจิ 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี

แนวคดิ 

ในการก ากับ 

ติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไม่มีขอ้มูล

หลักฐาน 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• ไม่มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน

กระบวนการ 

• ไม่มีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน

กระบวนการ 

• มีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 

• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติทีด่ี  

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ยืนยัน และ

กรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

ได้ชัดเจน 
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ตวับง่ชีท้ี ่5.3    การประเมนิผูเ้รยีน 
 

ชนดิของตวับง่ชี ้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือการประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักศึกษา(assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as learning)และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(assessmen tof learning)

การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วยทั้งนี้ความ

เหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือ

ประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตาม

สภาพจริง(authentic assessment)มีการใช้วธิีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถ

ในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจรงิ(rea lworld)และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ(feedback)ที่ท าให้นักศึกษา

สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรอืเสรมิจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของ

นักศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์การ

ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ที่ มี คุ ณ ภ า พ ด้ ว ย ใ น ก า ร ร า ย ง า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ นี้ 

ให้อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - การประเมินผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูข้องนักศึกษา 

 - การก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

  
 

 ในการประเมนิเพือ่ใหท้ราบวา่อยูใ่นระดบัคะแนนใดใหพ้จิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด

ที่สะทอ้นสภาพจรงิดว้ยวธิกีารหรอืเครือ่งมอืประเมินที่เชื่อถือได้ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้

เกณฑก์ารประเมนิ 
กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานที่ควรจะม ี ผู้รบัผดิชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตวับง่ชีท้ี ่5.3   

การประเมนิผูเ้รยีน 

-  การประเมินผลการ

เรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

-  การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรยีนรูข้อง

นักศึกษา 

-  การก ากับการประเมิน

การจัดการเรยีนการสอน

และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ  

มคอ.7) 

 

การประเมินผู้เรยีน 

1. ก ากับติดตามการประเมิน

ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ โดย

คณะกรรมการวิชาการ 

2. ประเมินผลการเรยีนรูโ้ดย

ใช้แบบประเมินกลางของ

คระฯที่ใช้ในการประเมิน

รายวิชาทฤษฎี และวิชา

ปฏิบัติเพื่อให้ขอ้มูล

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์

ต่อการปรับปรุงการเรยีน

การสอนของผู้สอน และ

น าไปสู่การพัฒนาการเรยีนรู้

ของนักศึกษา 

3. มีรายวิชาที่นักศึกษา

สามารถประเมินตนเองเป็น 

เช่น 1. ............................ 

      2............................... 

      3...............................  

4. มีรายวิชาที่ปรเมินผลการ

เรยีนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

เช่น 1.................................. 

      2.................................. 

5. การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรยีนรูข้อง

นักศึกษา โดย ก าหนดเกณฑ์

การประเมิน/การตัดเกรด

ชัดเจน สอดคล้องกับที่

เกณฑ์การตัดเกรด มีขอ้มูล

หลักฐานหรอืที่มาของ

คะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด

 

1. ระบบและกลไกการประเมิน

ผู้เรยีน (flow chart)    

2. คณะกรรมการจัดท าแบบ

ประเมิน 

3. แบบประเมินตนเองของ

นักศึกษารายวิชา............... 

4. รายวิชา............................ 

5. แนวทางในการตัดเกรด และ

การแจ้งให้นักศึกษารับรู้

รับทราบและการมีส่วนรว่มใน

การก าหนดเกณฑ์ฯ 

6. มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

7. สรุปผลการเรยีนรูจ้าก มคอ.

8. มคอ.6 และ มคอ.7 

เทียบกับ มคอ.2 

9. แนวปฏิบัติทีด่ีในการตัดเกรด 

 

-รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ  

-คณะกรรมการ

วิชาการ       

-ประธานวิชา 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้

เกณฑก์ารประเมนิ 
กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานที่ควรจะม ี ผู้รบัผดิชอบ 

ชัดเจน การกระจายของ

เกรด สะท้อนความสามารถ

ที่แท้จรงิของนักศึกษาและ

ลักษณะของรายวิชา 

6.ประเมินการจัดการเรยีน

การสอนการประเมิน

หลักสูตรตามรายละเอียดใน

มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

7. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการตัด

เกรด 
 

เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 

• ไม่มีกลไก 

• ไม่มี

แนวคดิ 

ในการก ากับ 

ติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไม่มีขอ้มูล

หลักฐาน 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• ไม่มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน

กระบวนการ 

• ไม่มีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน

กระบวนการ 

• มีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 

• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี  

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน สามารถ

ให้เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตวับง่ชีท้ี ่5.4    ผลการด าเนนิงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษา 

    แหง่ชาต ิ
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่

หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

 มีการด าเนินงานน้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีคา่คะแนน 

เท่ากับ 0 

 มีการด าเนินงานรอ้ยละ 80 ของตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีคา่คะแนนเท่ากับ 3.50 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.00 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.50 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน

เท่ากับ 4.75 

 มีการด าเนินงานรอ้ยละ 100 ของตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีคา่คะแนนเท่ากับ 5.00 

หมายเหตุ : 

คณะกรรมการการอุดมศกึษาได้มปีระกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง แนวทางการ

ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 

พฤศจกิายน 2558ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ

เพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 

ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศกึษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น 

สถาบันอุดมศกึษาสามารถด าเนนิการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 

มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดใหเ้หมาะสมกับบริบท

เฉพาะของสถาบันอุดมศกึษานั้นๆ ได้ ทั้งนีใ้หค้ านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัว

บ่งชี ้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศกึษาสามารถก าหนดตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงานตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแตล่ะหลักสูตรมอีิสระในการก าหนดตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ใชใ้น

การตดิตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแตล่ะ

หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลติบัณฑิต ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบหรอือนุมัตจิาก

สภาสถาบันอุดมศกึษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศกึษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชีใ้หม่ได้แลว้

เสร็จ ให้ใชต้วับ่งชีเ้ดิมก่อนได้ หรอืหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถ

กระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชีใ้หม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

รับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 

 

องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้

เกณฑก์ารประเมนิ 
กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานที่ควรจะม ี ผู้รบัผดิชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4   

ผลการด าเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  - ค านวณคา่รอ้ยละของ

ผลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้

การด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน

หลักสตูร (มคอ.2) หมวดที่ 7 

ข้อ 7 ที่รายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี ในแบบ

รายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร (มคอ.7) 

1. มคอ.7 

2. ผลการค านวณคา่รอ้ยละของ

ผลด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานหลักสูตร 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ  

-อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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องค์ประกอบที ่6 สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้
 

 ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพความพร้อมด้านอุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้าน

การให้บริการเช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องท าวิจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆรวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณารว่มกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 องคป์ระกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูจ้ะพิจารณาได้จาก 

  ตัวบ่งชี ้6.1  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนมีหลายประการได้แก่ความพร้อมทางกายภาพ

เช่นห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่พักของนักศึกษาฯลฯและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ

สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดหนังสือต าราสิ่งพิมพ์วารสาร

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมี

คุณภาพพร้อมใช้งานทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนรว่มของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้

มีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู ้
 

 ในการประเมนิเพือ่ใหท้ราบวา่อยูใ่นระดบัคะแนนใดใหพ้จิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด

ที่สะทอ้นการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิผลเกณฑ์การประเมิน 
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องค์ประกอบ/ตวับง่ชี/้

เกณฑก์ารประเมนิ 
กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลกัฐานที่ควรจะม ี ผู้รบัผดิชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตวับง่ชีท้ี ่6.1 

สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้

- ระบบการด าเนินงานของ

ภาควิชา/คณะ/สถาบัน 

โดยการมีส่วนรว่มของ

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อให้มสีิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู ้

-จ านวนสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรูท้ี่เพียงพอและ

เหมาะสมตอ่การจัดการ

เรยีนการสอน 

-กระบวนการปรับปรุง

ตามผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู้ 

1. มีระบบและกลไกในการ

ด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนนุ

การเรยีนรู ้โดยการมีส่วน

รว่มของภาควิชา/คณะ/

สถาบัน ซึ่งมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับ

ดูแลติดตามให้เกดิประโยชน์

สูงสดุต่อนักศึกษาและ

อาจารย์ตลอดจนบุคลากร

ในคณะฯ 

2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู ้

3. ส ารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู้และ

ข้อเสนอแนะมาปนับปรุงเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการ

น าไปใช้ประโยชน์ของ

นักศึกษาและอาจารย ์

 4. แนวปฏิบัติที่ดีในการ

เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด/

แนวปฏิบัติทีด่ีในการบรหิาร

จัดการสิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรูใ้ห้เกดิประโยชน์สูงสดุ

ต่อผู้ใช้บรกิาร 

 1.  ระบบและกลไกในการ

ด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนนุการ

เรยีนรู ้ 

2. ตารางแสดงจ านวนสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู ้แบ่งเป็น 

  2.1 ทางกายภาพ (ห้องเรยีน, 

ห้องปฏิบัติการ, Advanced  

clinical lab , หอพัก, ห้อง

สันทนาการ, ลานกฬีา) 

  2.2 อุปกรณ์เทคโนโลย ี

  2.3 หนังสือ ต ารา วารสาร 

ฐานข้อมูล  สื่อการเรยีนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ 

3. รายงานแสดงข้อเสนอแนะ 

และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

 

 

-รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและ

บรกิารทาง

วิชาการ  

-รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 

-รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ 
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เกณฑ์การประเมิน  
 

0 1 2 3 4 5 

• ไม่มี

ระบบ 

• ไม่มี

กลไก 

• ไม่มี

แนวคดิ 

ในการ

ก ากับ 

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

• ไม่มี

ข้อมูล

หลักฐาน 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• ไม่มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน

กระบวนการ 

• ไม่มีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ 

มีกลไก 

• มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

• มีการ

ประเมิน

กระบวนการ 

• มีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

• มีระบบมีกลไก 

• มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติทีด่ี  

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจประเมิน สามารถ

ให้เหตุผลอธิบายการเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. 

ระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2560 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ 
  ในระดับคณะ จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกัน
คุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

  1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ของทุกหลกัสูตรที่คณะ 
รับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

   1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า 
คณะที่ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ า 

   1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 

2. การวิจัย   2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 
 

   2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ทั้งภายใน 
และภายนอกต่อจ านวน 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทกุประเภท
ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

  3. การบริการ
วิชาการ 

  3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

  4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

  5.การบริหาร
จัดการ 

5.1การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม 
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์
ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

   5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้
 ผลการด าเนินการของทกุหลกัสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลกัสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้  = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลกัสูตร  
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  

 

หมายเหตุ :  
- หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

- ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณ 
ทั้งตัวตั้งตัวหาร 

- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการแล้วแต่
ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตัง้และตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 
เท่านั้น 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
เกณฑ์การประเมนิ :  
ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน
การประเมินคุณภาพ
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรที่
คณะฯ เปิดสอนทุก
หลักสูตรที่ใช้ระบบ สกอ. 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร
จากคณะกรรมการของ สกอ. 

รองคณบดี
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได้  = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

X 5  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมนิ :  
แปลงค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5  
** กลุ่มสถาบันกลุ่ม ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 

   ส ารวจข้อมูลคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญา
เอกของอาจารย์ประจ า  
 

  1. สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ า
คณะฯ จ าแนกตามคุณวุฒิ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ /  
หัวหน้า
ส านักงาน
คณบดี 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมนิ  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5 
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

X 5  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
เกณฑ์การประเมนิ :  
แปลงค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5  
** กลุ่มสถาบันกลุ่ม ค2  
ค่าร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. ศ. 
รวมกันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 
 

  ส ารวจข้อมูลอาจารย์
ประจ าคณะฯ ที่ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ  
   

   สรุปรายชื่ออาจารย์ประจ า
คณะ จ าแนกตามต าแหน่งทาง
วิชาการ 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  
-หัวหน้า
ส านักงาน
คณบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้ง มีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต 
ดังนั้น คณะฯ จึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกิน
จ านวนเหมาะสม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
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 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5  
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดให้ค านวณค่า
ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความ
แตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตร
นั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 

 1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (StudentCreditHours :SCH)ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังนี้ 
   SCH  =  ∑nici 
  เมื่อ ni =  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
   ci  =  จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

 2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
 

 Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี  
 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
 

 
 คณะพยาบาลศาสตร์สามารถเลือกใช้สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเท่ากับ 8 : 1 หรือใช้ของสาขาพยาบาลศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 6 : 1 
 

สูตรการค านวณ : 
 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

 สัดส่วนจ านวน น.ศ.เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง –  
สัดส่วนจ านวน น.ศ.เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  
X 100  สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 
 

 2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี ้
  2.1 ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
  2.2 ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.3 ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้  = 
5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 2.3) 

4 
 การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
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นักศึกษาเตม็เวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTESระดับบัณฑิตศึกษา) 
3.  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร ์

=  FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTESระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา 

ต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    - แพทยศาสตร ์
    - พยาบาลศาสตร ์

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลา 

ต่ออาจารย์ประจ า 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี  
การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 

25:1 

7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10.สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 
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ตัวอย่างการค านวณ 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = ร้อยละ 28ได้คะแนน 0คะแนน 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 28 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = ร้อยละ 12 

 
คะแนน = 
หมายเหตุ : 

- การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาตอ่อาจารย์
ประจ าไม่ตรงกับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557ให้สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนที่สภาวชิาชีพก าหนด 

- กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนน ามาหาค่า
คะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาคดิคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ

24-25 
X 100 

25 

32-25 
X 100 

25 

28-25 
X 100 

25 
5-(12) 

= 5-3            = 2 คะแนน 
4 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
เกณฑ์การประเมนิ: 
ค านวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจ านวนนักศกึษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า
กับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเทียบกับค่าความต่าง
ทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าที่
ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 
5 คะแนน และใช้เทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ 
**สัดส่วนจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(พยาบาลศาสตร์) เท่ากับ  
6 : 1 

  1. ค านวณข้อมูลนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์  

  1. เอกสารสรุปจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES)  
  2. เอกสารแสดงจ านวน
นักศึกษาของคณะฯ 
ตามปีการศึกษา 
  3. เอกสารแสดงจ านวน
อาจารย์ประจ าตามปีการศึกษา 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  
-หัวหน้าฝ่าย
บริการทาง
การศึกษา 
-เจ้าหน้าที่
ฝ่าย
ทรัพยากร
บุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ
ใหบ้ริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวีิตแกน่ักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นกัศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเรจ็การศึกษาแก่นกัศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อสง่ให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศกึษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมนิ:  
1. จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศกึษาในคณะ 

1. จัดให้บริการค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศกึษา เช่น 
  - ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  - แหล่งทุนการศึกษาต่อ
แก่ศิษย์เก่า  
เป็นต้น 

  1. ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
  2. รายงานผลการติดตาม
การให้ค าปรึกษา 
  3. รายงานการประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ (รายที่
นักศึกษามีปัญหา) 
  4. รายงานการประเมินความ
พึงพอใจในการให้ค าปรึกษา
ของนักศึกษา 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  
-รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

  2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

  1. มีช่องทางในการให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า  และมีการจัด
กิจกรรม/โครงการให้ความรู้
ด้านความรู้แก่ศิษย์เกา่ 
  2.เพ่ิมช่องทาง หรือมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การส่งข้อมลูให้นักศกึษาได้
ทราบ 

  1. ภาพถ่ายบอร์ด เว็บไซด์/
ไลน์ หรือเอกสารแสดงถึงการ
ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้
แก่ศิษย์เก่า 
  2. เอกสารรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่
ให้บริการแก่นักศึกษา 
  3. รายงานผลการประเมิน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
-รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

  3.จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

  1. จัดกิจกรรม/โครงการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศกึษา
แก่นักศกึษา เช่น โครงการ
ปัจฉิมนิเทศเพ่ืออบรม
ธรรมะ หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
 

  1. รายงานผลกิจกรรม/
โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นกัศึกษา เช่น 
โครงการปัจฉิมนเิทศเพ่ืออบรม
ธรรมะ หรืออ่ืนๆ 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

  4. ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

  1. ประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 

  1. รายงานผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมและบริการ 
ในข้อ 1-3 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ /  
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

  5. น าผลการประเมินจาก
ข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

  1. จัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาผลการประเมิน
และน ามาปรับปรุงการ
ให้บริการ 
  2. จัดท าแผนงาน
กิจกรรม/โครงการในปีถัดไป
โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินปีที่ผ่านมา 

  1. รายงานการประชุม
เกี่ยวกับการพิจารณาผล/
แผนการจัดกิจกรรมโครงการ
ในปีที่ผ่านมา 
  2. แผนงานกิจกรรม/
โครงการในปีถัดไป ที่แสดงถงึ
การปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ /  
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

  6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

1. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
ในหลากหลายช่องทาง 
  2. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 

  1. เอกสารแสดงข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของคณะฯ 
  2. รายงานผลกิจกรรม/
โครงการการเสริมสร้างความรู้
ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิชาชพี
แก่ศิษย์เก่า 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / 
คณะกรรมการ
ศิษย์เก่าฯ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะ
มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้
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ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, 
Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างย่ังยืน 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมนิ:  
  1. จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 
ในภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามสี่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

  1. จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา โดย
นักศึกษามสี่วนร่วมทั้งใน
การจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

  1. แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา / 
หัวหน้า 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรมและจริยธรรม 
(2) ความรู ้
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวเิคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. จัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีของคณะฯ ให้
ครบทั้ง 5 ด้าน 
(ระบุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและโครงการ) 

  2. รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จ าแนกเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้
และทกัษะการประกัน
คุณภาพการศกึษาแก่
นักศึกษา 

  3. จัดกิจกรรม/โครงการ
ให้ความรู้และทกัษะการ
ประกันคุณภาพการศกึษา
แก่นักศกึษาภายในคณะฯ 

  3. รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการให้ความรู้
และทกัษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกัศึกษาระดับ
คณะฯ 

 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
มีการประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

 4. ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไปทุก
กิจกรรมของคณะฯ 
(รูปแบบ PDCA) 

  4. รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและรายงานการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 

5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

  5. ประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาของคณะฯ 

  5. รายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

 

  6. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

  6. น าผลประเมินไป
ปรับปรุงแผน/กิจกรรมของ

  6. รายงานผลการปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
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การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

คณะฯ โดยเปรียบเทียบกับ
โครงการ/กิจกรรมที่ท าเมื่อ
ปีที่แล้ว และผลการ
ประเมินของปีนี้มาวางแผน
ส าหรับปีถัดไป 
(รูปแบบ PDCA) 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบนั อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมใหส้ามารถด าเนินการในพันธกจิด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่เกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1) สถาบันต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแขง็ โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวจิัยมีคุณภาพ  มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของ
ชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด
ไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น ต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

  1. ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยระดับ
คณะฯ 

 1. ฐานข้อมูลด้านการวิจัยด้าน
ต่างๆ ได้แก ่
  - ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ  
  - ข้อมูลด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะฯ ทั้ง
ปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา  
  - ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งวารสารและการประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจน
ข้อมูลการสนับสนุนของคณะฯ 
ในการเผยแพร่ผลงาน  
  - ข้อมูลด้านระบบและกลไก
ของคณะฯ ในการส่งเสริมการ
น าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการส่งเสริมด้านการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
การซื้อขายทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
  - ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ 
ของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยและงานสรา้งสรรค์ ไดแ้ก่ 
ขั้นตอน/แบบฟอร์มการขอ
อนุญาตท าวิจัย หรือการขอทุน
สนับสนุนการท าวิจัย 
 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

  2. สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยของคณะฯ เกี่ยวกับ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัย  
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน 
การวิจัยฯ 
  - ห้องสมุดหรือแหล่ง

  1. ภาพถ่ายหน่วยวิจัย ของ
คณะฯ 
 2. ภาพถ่ายห้องสมุดหรือ
เอกสารแสดงแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
 3. เอกสารแสดงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในหน่วย
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ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
  - ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  - สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 
  - กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

วิจัย 
  4. สรุปรายงานกิจกรรม
วิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัยฯ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

  3. จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

  - จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย 

  - สัญญารับทุนสนับสนุนการ
วิจัยของอาจารย์ 

 

  4. จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

  - จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

  1. ประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ ในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
  2. หลักฐานการสนับสนุนทนุ
เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์ 

 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์/
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  1. จัดโครงการ หรือ
ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย 
  2. จัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือยกย่องอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่นของคณะฯ 

  1. รายงานผลโครงการ
ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย 
  2. กิจกรรม/โครงการเพ่ือยก
ย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่นของคณะฯ 
  3. ภาพถ่าย/เว็บไซต์/ประกาศ
เกียรติคุณยกย่องอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่นของคณะฯ 
 

 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือ   1. ก าหนดขั้นตอน   1. ประกาศ/ระเบียบ  
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ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินตาม
ระบบที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์ และ
ผู้รับผิดชอบในการคุ้มครอง
สิทธิของผลงานวิจัย 
  2. ให้ความรู้แก่อาจารย์
เพ่ือผลักดันช่วยเหลือใน
เรื่องการน าผลงานสูก่าร
คุ้มครองสิทธิบัตร 

หลักเกณฑ์ และวิธกีารเพ่ือ 
การน าผลงานสู่การคุ้มครอง
สิทธิบัตร 
  2. สรุปเอกสารแสดงการให้
ความรู้แก่อาจารย์เรื่องการ
คุ้มครองสิทธิของผลงานวิจยั 
  3. ผลงานที่มีการน าส่ง 
เพ่ือขอการคุ้มครองฯ หรือ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร
แล้ว 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ใน
กลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได้  = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทกุกลุ่มสาขาวชิาในคณะ 
 

หมายเหตุ 
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์การประเมนิ:  
โดยการแปลงจ านวนเงิน
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 
** เกณฑ์เฉพาะสถาบัน
กลุ่ม ค2 กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

  1. สรุปข้อมูลจ านวน
อาจารย์ประจ านับตามปี
การศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
  2. สรุปจ านวนเงินวิจัยที่
อาจารย์ประจ า/นักวิจัย
ได้รับ 
(นับจ านวนเงินที่ลงนามใน
สัญญาเงินทุนสนับสนุน
การวิจัย โดยดูระยะเวลา
ตามปีงบประมาณ) 
   
 

  1. จ านวนอาจารย์ประจ า 
นับตามปีการศึกษา (ไม่นับรวม  
ผู้ลาศึกษาต่อ) 
  2. จ านวนเงินวิจัยที่อาจารย์
ประจ า/นักวิจัยได้รับ 
(นับจ านวนเงินที่ลงนามใน
สัญญารับทุนสนับสนุนการ
วิจัยทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน) 
  3. สัญญารับทุนอุดหนุน 
การวิจัยทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ (ดูระยะเวลาตาม
ปีงบประมาณ) 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์ แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตาม
สูตร 
 

 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการ   
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คะแนนที่ได้  = 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั  

 

X 5  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20   - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40   - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
  - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60   -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80   - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
1.00   - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 
  - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
  - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
  - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
  - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
  - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
  - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัย 
เกณฑ์การประเมนิ : 
ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทีก่ าหนดไวเ้ป็น
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ  
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

สรุปจ านวนผลงานวิชาการ
ของอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัย 

  1. จ านวนและรายชื่อ
บทความวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย ตามปี
การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ  
ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ และค่าน้ าหนกั
ของแต่ละบทความวิจัย 
  2. จ านวนและรายชื่อผลงาน
สร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย พร้อมชื่อเจ้าของ
ผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อ
สถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่
เผยแพร่ และระบุรูปแบบของ
การเผยแพร่พร้อมหลักฐาน  
และค่าน้ าหนกัของแต่ละ
ผลงานสร้างสรรค ์
  3. ผลงานที่ได้รับการจด 
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
  4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแลว้  
  5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ  
  6. ต าราหรือหนังสือ/งาน
แปล ที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑข์อต าแหน่งทางวชิาการ
แล้ว  
  7. ต าราหรือหนังสือ/งาน
แปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดย
กว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัย
เพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคม
แล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่
การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น 
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งชี ้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
    ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรค านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึง
พอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด 

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจดัท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

   6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน: 
  1. จัดท าแผนการบรกิาร
วิชาการประจ าปีทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบง่ชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบรกิารวชิาการแก่
สังคมและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  2. โครงการบริการวิชาการ
แกส่ังคมตามแผน  
มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศกึษา ชุมชน หรือ
สังคม 
  3. โครงการบริการวิชาการ
แกส่ังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บรกิารแบบ
ให้เปล่า 
  4. ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคมในข้อ 
1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
  5. น าผลการประเมินตามข้อ 
4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บรกิารวชิาการ
แกส่ังคม 
  6. คณะมีสว่นร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สงัคมใน
ระดับสถาบัน 

 1.จัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปี 
งบประมาณ 2561 ที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม โดยก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของทั้ง
แผนบริการวิชาการ และ
โครงการภายใต้แผนบริการ
วิชาการและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 2. มีโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน  
มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 
 3. มีโครงการในแผน
บริการวิชาการแกส่ังคม ทั้ง
โครงการที่มีรายไดแ้ละ
โครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 
  4. ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวชิาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา 
  5. น าผลการประเมินตาม 
ข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สงัคม 
 6. คณะฯต้องมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

  1. แผนบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ของคณะฯที่แสดงถงึ 
โครงการ/กิจกรรม และผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
  2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
เกี่ยวกับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  3. ตารางแสดงโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 
 4. ตารางแสดงโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 
1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 
  5. แผน/โครงการบริการ
วิชาการในปีถัดไปที่แสดงถงึ
การปรับปรุงจากผลการ
ประเมินฯ (รูปแบบ PDCA) 
  6. โครงการ/รายงานผล
โครงการที่คณะ มสี่วนร่วม 
ในการบริการวิชาการแกส่ังคม
ในระดับมหาวิทยาลัย 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้า
กับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี
ขึ้น 
 

ตัวบ่งชี ้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เกณฑม์าตรฐาน 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมิน 

กิจกรรมท่ีควร
ด าเนินการ 

เอกสารหลักฐานที่ควรจะมี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน: 
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
  2. จัดท าแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนด
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 
  3. ก ากับติดตามให้มี
การด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  4. ประเมินความส าเร็จ
ของตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  5. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 
  6. เผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   

  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะฯ  
  2. จัดท าแผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะฯ โดย
ก าหนด 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผน และมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
ด าเนินกิจกรรม 
  3. คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีหน้าที่
รับผิดชอบในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ด้านการจัดกิจกรรม/
โครงการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และรอง
คณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษารายงานผลการ
จัดกิจกรรมโครงการตาม
แผนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ เมื่อโครงการ/
กิจกรรมเสร็จสิ้น 
  4. ประเมินความส าเร็จ
ของตัวบง่ชี้ที่วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  5. แสดงการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน

  1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะฯและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
  2. แผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะฯ 
  3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
แสดงถึงกิจกรรมโครงการ
ตามแผน 
  4. รายงานการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. แผนด้านการท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดง
การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
  6. แผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดง
ถึงแนวทางการปรับปรุงจาก
ผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรมของปีนี้เพ่ือน าไป
ปรับปรุงในปีต่อไป 
  7. เว็บไซต์ เอกสารแสดง
การเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน 
  8. แผนการสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมิน 

กิจกรรมท่ีควร
ด าเนินการ 

เอกสารหลักฐานที่ควรจะมี ผู้รับผิดชอบ 

หรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  6. เผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  7. ก าหนดแผนในการ
สร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 

ตัวบ่งชี ้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
      และเอกลักษณ์ของคณะ 
    ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ 
     เอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เกณฑ์การประเมิน  
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 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมไดท้ี่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มอียู่ในตัวบุคคล ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ 
แหล่งเรียนรู้อื่น  ๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ระกอบ  5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลกัษณข์องคณะ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณข์องคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของ 
แผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบัน 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  2. ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วย  
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน  
  3. ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวเิคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ทีส่่งผล
ต่อการด าเนินงานตาม 
พันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลง 
จากเดิม  
  4. บริหารงานด้วยหลัก

  1. จัดโครงการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของคณะ และ
สถาบัน  
  2. ร่วมกันด าเนินการ
วิเคราะห์ในการด าเนินการ
ต้นทุนต่อหน่วย และ
รายงานผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของ
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ  
  3. ก าหนดผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง จัดประชุมเสริมสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจ และจัด
กิจกรรมการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะฯ โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับ และด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะฯ และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  
  4. กิจกรรมการบริหาร
คณะฯ โดยผู้บริหารที่แสดง
การบริหารงานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลทั้ง 10 
ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงาน fegobo อย่าง
ชัดเจน  
  5. พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง และ

  1. แผนยุทธศาสตร์คณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
พ.ศ. 2559-2563 
  2. แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของคณะฯ 
  3. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยระดับคณะฯ 
  4. รายงานผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 
  5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  6. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  7. แผนบริหารความเสี่ยง
และการประเมิน 
  8. รายงานการติดตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
  9. รายงานผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลตาม
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
  10. รายงานการประชุมต่างๆ  
ที่แสดงการบริหารตามหลกั     
ธรรมาภิบาล 
  11. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของคณะฯ 
  12. แผนการจัดการความรู้
ของคณะฯ 
  13. เอกสารการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 2 เรื่องใน
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย 
  14. หลักฐานการเผยแพร่
ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ
จัดการความรู ้
  15. หลักฐานการน าความรูท้ี่

รองคณบดี
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คณบดี 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน  
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง  
  6. การก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  
  7. ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 
6. จัดท าแผนด้านการ
บริหารอัตราก าลัง เพื่อใช้
ในการพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน จัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
และก ากับติดตามการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้ชัดเจน 
  7. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
  8. พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง และ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 
9. จัดท าแผนด้านการ
บริหารอัตราก าลัง เพื่อใช้
ในการพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน จัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
และก ากับติดตามการ

เผยแพร่ไปปรับใช้จริง 
  16. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ท าวิจัย ด้านการเรียนการสอน 
  17. แผนพัฒนาบุคลากรสาย
อาจารย์และสายสนับสนุน 
  18. รายงานผลโครงการ  
การพัฒนาบุคลากร 
  19. แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มีระบบกลไก
การพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ ที่แสดงถงึ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้ชัดเจน 
  10. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคมุคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่ง ไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการตดิตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน

ให้ 
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การประเมนิ 

กิจกรรมที่ควรด าเนนิการ เอกสารหลักฐานที่ควรจะม ี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ระกอบ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเ้ป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนนิงานใหเ้ป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทกุภาคการศกึษา  
  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนนิงานของ
หลกัสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  
  4. มกีารประเมินคณุภาพ
หลกัสูตรตามก าหนดเวลาทกุ
หลกัสูตร และรายงานผลการ
ประเมนิใหก้รรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมนิและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลกัสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมนิคุณภาพ
ทุกหลักสตูรผา่น
องค์ประกอบที่1 การก ากับ
มาตรฐาน 
 

  1. มีระบบและกลไกการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศกึษา 
และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  3. จัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศกึษา  
  4. ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตาม มคอ.7 ตาม
ก าหนดเวลาทุกหลกัสูตร 
และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะฯ มาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมนิคุณภาพ
ทุกหลักสตูรผา่น
องค์ประกอบที่1 การก ากับ
มาตรฐาน 
 

  1. มคอ.1-7  
  2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศกึษา 
  3. รายงานการประชุม
เกี่ยวกับการก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานหลักสูตร  
  4. รายงานการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลกัสูตร 
  5. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ
เกี่ยวกับการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตาม มคอ.7 และ
รายงานการพิจารณาผลการ
ประเมิน 
  6. รายงานการน าผลประเมิน
และข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะฯมาปรับปรุง 
  7. แผนการปรับปรุงจากผล
การประเมินหรือข้อเสนอแนะ
ของกรรมการประจ าคณะฯ 

รองคณบดี
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และประกัน
คุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 



143 
 

แนวทางการวิเคราะห์ 

และสรุปผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้

เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องใน

ระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ

เอกลักษณข์องสถาบัน 
 

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

เพื่อน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มี

การด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการ

ด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผูร้ับผิดชอบ/ ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปี

การศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนา

ในปีถัดไปโดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ

ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ

รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร( IQAระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ

ด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคก์ารมหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ระดบัหลกัสตูร 

 มีองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6องคป์ระกอบได้แก ่

 องคป์ระกอบที1่ การก่ากับมาตรฐาน 

 องคป์ระกอบที2่ บัณฑติ 

 องคป์ระกอบที3่ นักศึกษา 
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 องคป์ระกอบที4่ อาจารย ์

 องคป์ระกอบที5่ หลักสูตรการเรยีนการสอนการประเมินผู้เรยีน 

 องคป์ระกอบที6่ สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 องค์ประกอบที่1การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้จ่านวนเกณฑ์

ขึ้นอยู่กับระดับปริญญาหากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้

มาตรฐาน”และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์”หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ ก่ าหนดและจะมีการประเมิ นคะแนนคุณ ภาพของหลักสู ตรในองค์ประกอบที่ 2–6 

ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คะแนนรวมเฉลี่ย  = 
 คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้  

 13  
 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี1 

ประเมนิองค์ประกอบท่ี 2-6 

 

คะแนนระดับหลักสูตร =  0 

 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย 

ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบท่ี 2-6 
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ซึ่งการแปลผลจะเปน็การอธบิายว่า 
 

 คะแนนระดับหลักสตูร =  0   หมายถงึ  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

 คะแนนระดับหลักสตูร =  0.01 - 5.00 หมายถงึ  หลักสูตรเป็นไปมาตรฐานและ 

       มีระดับคุณภาพตามคะแนนทีไ่ด้ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 น้อย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ด ี

4.01 - 5.00 ดีมาก 

 

 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1(การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบันต้อง

ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วยเพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร

ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดย 

ไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2ถึงองค์ประกอบที่ 6 

เก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จา่นวน 

ตวับง่ชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลีย่ 

ผลการประเมนิ 

0.01 - 2.00  ระดบัคณุภาพนอ้ย 

2.01 - 3.00  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

3.01 - 4.00  ระดบัคณุภาพด ี

4.01 - 5.00  ระดบัคณุภาพดมีาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 2 - - 2.1, 2.2 

 

 
 

3 3 
3.1, 3.2, 

3.3 
- -   

4 3 
4.1, 4.2, 

4.3 
- -   

5 4 5.1 
5.2, 5.3, 

5.4 
-   

6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2 
 

 
 

ผลการประเมนิ     
 

 
 

หมายเหตุ:  ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2-6 

จุดเด่น 

1.  

2.  

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  

2.  
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2. ระดบัคณะ 
 

 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ

บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย

น่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง

ต่อไปนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
 

องคป์ระกอบ

คณุภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

ตวับง่ชี ้ I P O คะแนนเฉลีย่ 

0.00 - 1.50  การด่าเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 

1.51 - 2.50  การดา่เนินงานตอ้งปรบัปรงุ 

2.51 - 3.50  การดา่เนนิงานระดบัพอใช้ 

3.51 - 4.50  การดา่เนินงานระดบัด ี

4.51 - 5.00  การดา่เนนิงานระดบัดมีาก 

1 6 
1.2, 1.3, 

1.4 
1.5, 1.6 1.1  

 

2 3 2.2 2.1 2.3  
 

3 1 - 3.1 -  
 

4 1 - 4.1 -  
 

5 2 - 5.1, 5.2 -  
 

รวม 13 4 7 2  
 

ผลการประเมนิ      
 

 

* ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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 คณะฯ ควรวิเคราะห์ในเชิงคณุภาพเก่ียวกับจุดเดน่ และจดุที่ควรพัฒนาในแตล่ะองคป์ระกอบด้วยตาม

ตัวอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1-5 

จุดเด่น 

1.  

2.  

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  

2.  

 

 

 

 



 
   

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
2 จ ำนวนนักศึกษำที่เปิดรับปี 2560  
3 จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด  
 - ช้ันปีที่ ๑  
 - ชั้นปีที่ ๒  
 - ชั้นปีที่ ๓  
 - ชั้นปีที่ ๔  
5 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) : จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำ 
 

6 จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  
7 จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด  (ทุกระดับ : ไม่รวมผู้เรียน)  
8 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร (อำจำรย์ประจ ำ)  
9 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนและลูกจ้ำงประจ ำ  
10 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง  
11 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ คุณวุฒิปริญญำตรี  
12 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ คุณวุฒิปริญญำโท  
13 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ คุณวุฒิปริญญำเอก  
14 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ที่มีด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์  
15 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ที่มีด ำรงต ำแหนง่ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
 

16 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
17 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
18 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวจิัยและงำนสร้ำงสรรค์  
  - จ ำนวนเงินสนับสนุนจำกภำยนอกสถำบัน  
  - จ ำนวนเงินสนับสนุนจำกภำยในสถำบัน  

19 จ ำนวนผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่  
  - จ ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชำติ  

  - จ ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนำนำชำติ  
  - ต ำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์  
 






