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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และนําไปสู่การสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 1 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

1. เหตุผลและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 1.1 ความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกล่าวมีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 
   1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกันมากข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
   2) ความท้าทายของโลกาภิวัฒน์ต่อการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
   3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิต
บัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับ
ท้องถ่ินและชุมชน 
   4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท้ังนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนท่ัวไป 
   5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation) มีความ
โปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
   6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทําหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็น
กลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
   9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี24 
เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและกํากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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 1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
   1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ 
   2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึนโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
   3) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
นําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (goals) ท่ีต้ังไว้ตามจุดเน้น
ของตนเอง 
   4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือ
นําไปปรับปรุงผลการดําเนินการ ในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 
   5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
   6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับ
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

2. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน การ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า 
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“สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุก
แห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหา
อุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซํ้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธ
กิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน้นระดับการศึกษาท่ีต่างกันรวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการ
กระจายอํานาจในระดับท้องถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบทท้องถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันใน
โลกาภิวัตน์ ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย์ สามารถปรับจํานวน
ของบัณฑิตในสาขาท่ีเป็นความต้องการของสังคม   ลดการว่างงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกัน
ในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการ
ประเมินคุณภาพควรนําไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐาน
และเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนย้ายหน่วยกิต  
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กําหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

   กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จัดฝึกอบรม
สนองตอบความต้องการของท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบันสนับสนุน
รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือให้
ได้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคสถาบันมี
บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพสถาบันอาจมีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

   กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา 
ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะ
ทาง สถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นท้ังสองด้าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิต
จริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เป็นสถาบันท่ีเน้นระดับ
บัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี 2 เป็นสถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี 
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   กลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทํา
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้นําทางความคิดของประเทศ 
สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบ
ใหม่ทางวิชาการ 
   ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
   แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 
2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้นําการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ัง
ร่างกายและจิตใจรวมท้ังพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้
เป็นท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุข
ท่ียั่งยืนของประเทศไทยท้ังนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือ
การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยท้ัง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติท่ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานท่ี 1คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงค์ ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทํา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ่มสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้าน
การดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยข้ันสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซ่ึงต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมท้ัง
ให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ
ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้
จัดทํากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้
ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหน้าท่ี
หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่
สถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึงความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic freedom) ความมีอิสระ
ในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพ
จากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (accountability) 
 ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าท่ีร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกัน
คุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบ
คุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มต้นจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน 
และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพหลักการท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา 
     หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
     1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
     2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปัจจัยนําเข้า และกระบวนการซ่ึงสามารถ
ส่งเสริมและนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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     3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 
       - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต่ การควบคุม คุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปท่ีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
       - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันต้องการให้
คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซ่ึงเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 
     4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
     5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็นการทํางาน
ซํ้าซ้อนเกินความจําเป็นหรือสร้างภาระการทํางานของหน่วยงาน 

   3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
   มาตรฐานท่ีเป็นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกมาก 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง 
ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
     กําหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
     1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ 
มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมิน
โดยกําหนดการให้คะแนนตามท่ีได้คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผล
การดําเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 
     2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 
ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยท่ีคิดเป็น
คะแนนเต็ม 5 ไว้ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นําไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหาร
จัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธ
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กิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นสําคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆจะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับ
คณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการได้ท้ังหมด ซ่ึงสามารถชี้วัด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้
ท้ังหมด ในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 6 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษานําไปเป็นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นท่ีปัจจัยนําเข้า และกระบวนการ ซ่ึงภายใต้ตัวบ่งชี้ท่ีเป็นกระบวนการให้
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

   3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
   ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ท่ีมีความสําคัญส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะต้องให้ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าท่ี
สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมท้ังกําหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเป็นต้อง
จัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แต่ท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงาน
และผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

   3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
   การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีเป็น
จริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลท่ีสามารถ
เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

4. ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีว่าด้วยการ
บริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กําหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ระดับหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการ
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อุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระสําคัญท่ีครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ี
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้กําหนดพันธกิจ 
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ
ปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซ่ึงทําให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้
เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ังมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจําเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ี
พัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ
แสดงในแผนภาพท่ี 1.1 

ภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรา้งสังคมแห่ง 

การเรยีนรู้/สังคมแห่งความรู ้

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร 

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสรา้งและ
พัฒนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรียนรู ้

 
หลักเกณฑ์กํากับมาตรฐาน

รวมถึงมาตรฐาน 
สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลติทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ 
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การประเมินคุณภาพภายนอก 

5. ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลท้ังปัจจัยนําเข้า
(Input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาภายนอก
ท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 

ภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นว่า เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจําเป็นต้องจัดทํา
รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซ่ึงเป็นการบันทึก
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ต้ังแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเอกสารอ้างอิง การ
ประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือนําเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง การประกันคุณภาพภายในของ
สถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมี
ความลุ่มลึก สะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและ
สถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

 

 

 

            การประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

                       

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจําปี 

ติดตามตรวจสอบโดย 
ต้นสังกัดทุก 3 ปี 

การตรวจ
เยี่ยม 

รายงานผล 
การประเมิน 

การติดตามผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA: College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 
11 

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 มติคณะรัฐมนตรี ปี 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซ่ึงต่อมาได้จัดทําเป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2545 สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ คือ ระบุให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมท้ังให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อม
สําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในข้ึน ทําหน้าท่ีกําหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การดําเนินการดําเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
25536 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ดังนี้ 

 6.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   1) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
   2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการดําเนินการควบคุม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระบบ CHE QA Online อย่างต่อเนื่อง 
   3) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยส่งเสริม และพัฒนาการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
เปรียบเสมือนกลไกท่ีจะให้ระบบงาน และผู้ปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแห่งความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับท่ีดียิ่งข้ึน 
   4) ส่งเสริม และสนับสนุนการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัยในปีถัดไป 
   5) พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบุคคล 
องค์กร หรือหน่วยงาน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   6) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษา 

 6.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การะบวนการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับดีมากน้อยเพียงใด และมีหลักฐานท่ี
แสดงปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีแสดงผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้และผลการประเมินเทียบเกณฑ์โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพใน
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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 6.3 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตาม
ภารกิจท้ัง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการท่ีเร่งรัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย คือ 
   1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต 
   2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตท้ังภายในและนอกประเทศ 
   3) การพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพ่ือให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
   4) การสร้างความม่ันใจให้แก่สังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
   5) ต้องแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน
ท่ัวไป 
 จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ดําเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพและมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจประเมินดังนี้ 
   1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา 
   2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลับ ได้แก่ คณะ / วิทยาลัย / สํานัก / สถาบัน 
   3) แสดงข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําให้ม่ันใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

 6.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

   6.4.1 องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
      1) การผลิตบัณฑิต 
      2) การวิจัย 
      3) การบริการวิชาการ 
      4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      5) การบริหารจัดการ 
 สําหรับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้นคํานึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือท่ีจะตรวจสอบประเมินกระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่ง
ให้เกิดคุณภาพ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดข้ึนในมโนสํานึกของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น มุ่งให้เกิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการ
ดําเนินงานทุกพันธกิจ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมีการจัดทํารายงานการ
ประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินตนเองท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนด โดย
มีการดําเนินการต้ังแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
และการพัฒนาคุณภาพ แผนภาพท่ี 1.3 และ 1.4 ประกอบด้วย 
   1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System)  
   เป็นกระบวนการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการวางระบบกลไกการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดแนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงาน กํากับ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA: College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 
13 

ดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ.,สมศ. และเป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนด โดยได้ดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 
เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

   2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
   เป็นกระบวนการดําเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาจัดทําแผน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการสอนการแนะแนว การจัดการเรียนกาสอน และการประเมินผล ท้ังนี้จะเน้น
ระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม กํากับ การดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

   3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit)  
   เป็นการดําเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเป้าหมายท่ีกําหนดมุ่งไปสู่
มาตรฐานท่ีต้องการ โดยการดําเนินการ ดังนี้ การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานท้ังระบบด้วยตนเองของ
สถาบันการศึกษา เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และรายงานผลต่อ
ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดย
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว้ 

   4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
   เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา 
คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) 
และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการดําเนินงานโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว้ 

   5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) 
   เป็นการดําเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
มาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดนํา
ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement plan) ของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
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ภาพท่ี 1.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานจัดการศึกษา 
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ภาพท่ี 1.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 

  

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA: College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 
17 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

IQA: College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University 
18 

 6.5 กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดบัคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

   6.5.1 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าท่ีพัฒนา บริหาร และติดตามการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   6.5.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พัฒนาระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือใช้กํากับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

   6.5.3 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของหน่วยงาน
โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   6.5.4 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า กําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีสอดคล้องตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นจุดยืน/ตัวตนของคณะ/
หน่วยงาน 

   6.5.5 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานซ่ึงครอบคลุม
กิจกรรมการประกันคุณภาพท่ีประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รวมท้ังการพัฒนา
บุคลากร และสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

   6.5.6 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานข้ึนเป็นการ
ภายในได้ตามท่ีจะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

   6.5.7 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพท่ีกําหนด 

   6.5.8 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ และตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้องดําเนินการตามแผนดังกล่าวให้
ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการดําเนินการในรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษา
ถัดไป 

 6.6 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพและร่วมกันกําหนด
นโยบายด้านของการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดต้ังข้ึน เพ่ือทําหน้าท่ีขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลายระดับตามหน้าท่ีและความสําคัญ ดังนี้ 
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   1) สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าท่ีหลักดังนี้ 
     1.1 กําหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
     1.2 กํากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     1.3 กํากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
     1.4 พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการเป็นประธาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย์ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าท่ีหลักดังนี้ 
     2.1 กํากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
     2.2 กํากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
     2.3 พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอการรับรอง 
     2.4 กํากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

   3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     3.1 คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยอธิการบดี เป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดี/คณบดี/
ผู้อํานวยการวิทยาลัย/ผู้อํานวยการสํานักงาน/ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการสถาบัน/หัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง/
หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรงาน
ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยมีหน้าท่ีดังนี้ 
       3.1.1 กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
       3.1.2 กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
       3.1.3 ให้คําแนะนําปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย 
       3.1.4 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีสภามหาวิทยาลัยสภาวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มอบหมาย 

     3.2 คณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา/หัวหน้า
สํานัก/หัวหน้าสถาบัน/ผู้อํานวยการศูนย์/ผู้อํานวยการกอง/หน่วยงานเทียบเท่าเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
เป็นกรรมการ หัวหน้างานประกันคุณภาพและจัดการความรู้เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรงานประกันคุณภาพ 
และการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าท่ีดังนี้ 
       3.2.1 จัดทําและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
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       3.2.3 เผยแพร่รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยให้
สาธารณชนทราบ 
       3.2.4 งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
       3.2.2 จัดทําและรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีหน่วยงานต้นสังกัดเป็นเจ้าภาพตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบทุกไตรมาส 

   4) คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     4.1 คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ เป็นท่ีประธานกรรมการ รองคณบดีท่ีรับผิดชอบแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการสถาบัน/ผู้อํานวยการศูนย์/ผู้อํานวยการกอง/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการกองนโยบาย
และแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโดยมีหน้าท่ี 
ดังนี้ 
       4.1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณประกันคุณภาพ และปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือนําผลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

     4.2 คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
แผนงานและประกันคุณภาพของ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
       4.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/แก้ปัญหาและวิธีแก้ไขการทํางานด้านแผนงานงบประมาณ 
ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
       4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับด้านแผนงาน งบประมาณประกันคุณภาพ 
และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
       4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน 
       4.2.4 งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการเครือข่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 1.1 ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
   วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ต้ังอยู่เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 
กรุ ง เทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10300 โทรศัพท์  0-2160-1205-7 โทรสาร 0-2160-1204 เว็บไซ ต์ 
www.nurse.ssru.ac.th 

ประวัติวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการบริการ
ทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดประเทศ
ไทยจึงได้ดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาต้ังแต่ พ.ศ. 
2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ซ่ึงการท่ีจะบรรลุตาม
เป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจํานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพท่ีจะ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 
 บุคลากรวิชาชีพการพยาบาลเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในระบบบริการด้านสุขภาพทุกระดับ นับเป็น
กําลังสําคัญท่ีจะผลักดันให้งานบริการสุขภาพของประเทศบรรลุเป้าหมาย แต่จากข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นท่ีทราบ
โดยท่ัวไปพบว่า ปัจจุบันมีการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและการผลิตพยาบาลวิชาชีพยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประเทศชาติอีกเป็นจํานวนมาก รัฐบาลจึงมีมติให้วิชาชีพการพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน และให้
สถาบันการศึกษาจัดทําแผนการเพ่ิมการผลิตให้มากยิ่งข้ึน 
 การท่ีประเทศไทยขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นจํานวนมากจะส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขและภาวะ
สุขภาพของประชาชนโดยรวม หากไม่มีการผลิตพยาบาลเพ่ิมข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีของมหาวิทยาลัย ท่ีจะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ท้ังในหน่วยงานท่ีเป็นสถานพยาบาลต่างๆ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง เป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพตาม
นโยบายของประเทศ ในปี พ.ศ. 2549 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และดําเนินโครงการจัดต้ังวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ ซ่ึงต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2549 มีมติให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2550 และมีมติในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 
อนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 
พ.ศ. 2550 
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 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2550 เป็นปีแรก 
ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 75 คน 

 1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
   วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ และเป้าหมายการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังนี้ 

   1.2.1 ปรัชญา 
      “ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม” 
   วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการผลิต
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และวิชาชีพด้านสุขภาพ ท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ มีภาวะผู้นํา และมีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารและการทํางานในระดับสากล 

   1.2.2 วิสัยทัศน์ 
   เป็นสถาบันการศึกษาท่ีบริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

   1.2.3 พันธกิจ 
      1. พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ 
      2. วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
      3. ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสังคม 
      4. อนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
      5. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

   1.2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ  

1.1 วิทยาลัยได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการดําเนินการตามภารกิจจากบุคลากร 
1.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของวิทยาลัย 
1.3 ความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัย 
1.4 วิทยาลัยมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
1.5 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
1.6 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและมีประสิทธิภาพ 
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1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ  
 2.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาท่ีกําหนด 
 2.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการของสังคม 
 2.3 วิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 
 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีกําหนด 
 2.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.6 วิทยาลัยฯมีระบบบริหารจัดการในการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 
 2.7 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างเครือข่าย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ  
 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย 
 3.2 เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของวิทยาลัย 
 3.3 มีระบบและกลไกการบริหารเครือข่ายท่ีมีคุณภาพ 
 3.4 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 
 3.5 มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์การ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ  
 4.1 วิทยาลัยเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4.2 ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
 4.3 วิทยาลัยมีกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4.4 บุคลากรมีพฤติกรรมและทัศนคติในการให้บริการท่ีดีมีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ  
 5.1 บัณฑิตมีคุณภาพอัตลักษณ์เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมได้ 
 5.2 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในและมีงานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ 
 5.3 หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 5.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 
 5.5 บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 5.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
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 1.3 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
   วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้กําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย ดังนี้ 
   1.3.1 อัตลักษณ์ (Identity) 
      “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
   นิยามของคําสําคัญอัตลักษณ์ 
   เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาลทีทักษะและมีความ
มุ่งม่ันในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนําความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
   จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งทําความดีท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
   เช่ียวชาญการส่ือสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

   1.3.2 เอกลักษณ์  
      “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
   นิยามของคําสําคัญเอกลักษณ์ 
   เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยท่ีปลูกฝังความเป็นผู้มีกิริยา มารยาท และการ
แต่งกายท่ีเหมาะสม เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เป็นท่ีทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคต
ท่ีตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่
รอบท่ีสาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบท่ีสี่ (2558 - 2562) 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา 
2550 เป็นระบบแรกท่ีให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้นําไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานในทุกปีการศึกษา และให้
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ในรอบแรกนี้ ตัวบ่งชี้ประเมินผล
การดําเนินงานมีท้ังตัวบ่งชี้ท่ีเป็นปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญคือไม่เป็นภาระซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัว
บ่งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน คุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การ
ประเมิน มีท้ังเกณฑ์ท่ัวไปท่ีใช้กับทุกสถาบันและท่ีแยกใช้เฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานท่ีเน้นการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวเนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยัง
ไม่มีกระบวนการทํางานท่ีเน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ท่ีเน้นกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยนํา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติ
ราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็น
กรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตามการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในรอบท่ีสองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยนําเข้าและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นําตัวบ่งชี้ท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติ
ของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ท้ังนี้ เกณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนในรอบนี้ยังมีความ
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แตกต่างจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะ
ทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยข้ัน
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

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

 ในปี  พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้
กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติม
ในสาระท่ีเก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ท้ังนี้ ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ 
ท่ีจําเป็น สําหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
ดําเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ท่ีเน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวบ่งชี้
กระบวนการดังกล่าวด้วย (Process performance) ซ่ึงได้กําหนดหลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การ
กํากับมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะ
พิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ให้ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรท่ีคณะดูแล รวมท้ัง 
กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การ
ผลิตบัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
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การศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกัน
คุณภาพในภาพรวม 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลท่ีชี้ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสู่
การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีต้ังไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษาตลอดจนเพ่ือรองรับการ
ติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ
บัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทํา ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการ
พิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นท่ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรให้มีการดําเนินการต้ังแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน 
กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดย
ให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการ
ประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี
จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ี
สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา 
 อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเป็นระบบท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพได้ 
ต้ังแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาข้ึนเอง ท้ังนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
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เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 

 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือต้ังแต่
เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

 D = ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 12 ของปี
การศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปีถัดไป) 

 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือ
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและเสนอ
ต้ังงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
   วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว้ดังนี้ 
     1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่    
     2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ท่ีได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
     3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
     4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ 
     5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรท่ีได้ประเมินไปแล้ว 
     6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
     7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
คณะวิชา พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
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     8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีสถาบันแต่งต้ัง (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และแผนกลยุทธ์ 
     9. ส่งรายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Onlineภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ท้ัง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน และ
ส่งผลการประเมินให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพ (CHE 
QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ในกรณีท่ีต้องการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกําหนดไว้ดังนี้ 
   - ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่าก่ึงหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 
   - ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ท่ีข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษาเป็นดังนี้ 
   - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ข้ึนไป 
   - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
ข้ึนไป 
   - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
ข้ึนไป 
 ในกรณีท่ีประสงค์นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน 
กําหนดไว้ดังนี้ 
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนอย่างน้อย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับขนาดของสถาบัน 
   - ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   - กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัด
ฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
   - ผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
   - ผู้ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
   - ผู้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
 2. กรรมการ 
   - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจํามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
   - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทําหน้าท่ีในระดับผู้อํานวยการหน่วยงานข้ึนไปมา แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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บทท่ี 4 

นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรซ่ึงกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดย
ท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 

 2. ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
องค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในท่ีทํางาน 

 การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
 (1) การกําหนดความรู้หลักท่ีจําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
 (2) การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 (5) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่ม
ลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

 โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นท้ังความรู้ท่ีชัดแจ้งอยู่ในรูป
ของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนท่ีเข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ท้ังท่ีอยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมท่ีทําโดยคนคน
เดียว 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็น
ผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ และ
วิธีการปฏิบัติกับองค์กรท่ีสามารถทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความ
เป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของสถาบัน (Organization-wide goal) 
การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของ
แต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5
ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 
25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ปริญญา
เอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ 
ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจน
สรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์
ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual 
Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมท้ัง
การแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทาให้สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ 
หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทําวิจัยเป็นผลสําเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็นผลงานท่ี
นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 
Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือ
เป็นผลงานท่ีเป็นรูปเล่มซ่ึงนําเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนําเสนอผู้ว่าจ้างในการทําวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัย
หรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การ
รายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ วารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
สถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงต้อง มีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์โดย
สถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ีสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และ 
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ี
สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต้องการ
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
ดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
เท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้อง
ดําเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียด
และทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลาย
สาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่
และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้า
มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้องค์ความรู้เป็น
ศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
   ตัวอย่างหลักสูตรท่ีเป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 
   ตัวอย่างหลักสูตรท่ีไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  
   (ท่ีมา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 
เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
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พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ซ่ึง
สามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่
สถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดย
วิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซ่ึงมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การหน่วยงาน 
หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ท่ีเปิดสอนมิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตามISCED 
2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน ท่ี ศธ 
0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลาง
ระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลอง
ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้าน
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ต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานต่อ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดง
ถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนในการดําเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้อง 
ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนา 
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก
ส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทน
โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และ
เพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม่
จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซ่ึงจะมีตําแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ี
เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
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 สําหรับอาจารย์ท่ีสถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างท่ีมีการระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าท่ี ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่า
หน้าท่ีของอาจารย์ประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ในปีท่ีประเมิน 
ดังนี้ 
  9-12 เดือน         คิดเป็น 1 คน 
  6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน      ไม่สามารถนํามานับได้ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน โดยวางแผนติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจําอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2549) ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทท่ี 5 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 สําหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น เลือกใช้ระบบการประเมินตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ตามข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 และ
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 
2554 โดยมีหลักการและแนวคิดดังนี้ 
 1.การรับรองสถาบันการศึกษาเป็นกระบวนการพิจารณาการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีสภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ โดยวิธีการตรวจสอบรายงานการ
ประเมินตนเอง การตรวจเยี่ยม การประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาเพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงาน
ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสิทธิในการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล 
 2.องค์ประกอบของคณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้าน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากสภาการพยาบาล ให้เป็นผู้
ประเมินเพ่ือการรับรองสถาบัน โดยคณะผู้ประเมินต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ต่างสถาบัน หรือไม่อยู่ในสถาบันสมทบหรือสถาบันรับ
สมทบ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบันท่ีขอรับรองสถาบัน 
 3.ในการดําเนินการรับรองสถาบันการศึกษา คณะผู้ประเมินต้องใช้ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพใน
การศึกษา วิเคราะห์รายงานของสถาบันการศึกษาท่ีขอรับการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลกําหนด และ
แสวงหาส่วนท่ีเป็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาของสถาบันการศึกษา พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งๆข้ึน 
 4.คณะผู้ประเมินต้องเข้าใจสถาบันการศึกษาท่ีจะประเมินเป็นอย่างดี ปราศจากอคติต่อสถาบันดําเนินการตรวจ
เยี่ยมโดยยึดหลักกัลยาณมิตรเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนภาพความจริงท่ีเกิดข้ึนในสถาบันการศึกษานั้น และใช้ข้อมูลท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 5.คณะผู้ประเมินยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็น
จริง และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ในการประเมินทุกครั้ง 
 6.คณะผู้ประเมินดําเนินการรับรองสถาบันตามข้ันตอนให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
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มาตรฐานและตัวบ่งช้ีของการพิจารณาการรับรอง สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ท่ีมีผู้สําเร็จ
การศึกษาแล้ว (8 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งช้ี) 
 ในการรับรองสถาบันฯจะรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด 8 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท้ังหมด 29 ตัวบ่งชี้ ส่วนในเกณฑ์
การให้คะแนนจะพิจารณาตัวบ่งชี้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ประเภทสําคัญ 10 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ประเภทท่ัวไป 
19 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สําคัญมีคะแนนรวม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนประเมิน และตัวบ่งชี้ท่ัวไปมีคะแนน
รวม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนนประเมิน 
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีในภาพรวม 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้
ด้านองค์กรและการบริหาร
องค์กร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารองค์กร ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล สําคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ระบบบริหารความเสี่ยง ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ สําคัญ 

ด้านอาจารย์ ตัวบ่งชี้ท่ี 5 คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจํา ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจํา ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 อัตราส่วนจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําต่อนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า 

สําคัญ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจํา ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 การพัฒนาอาจารย์ ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10 การประเมินผลการสอนของอาจารย์ ท่ัวไป 

ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน และผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 การบริหารหลักสูตร สําคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 

ท่ัวไป 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ สําคัญ 
ด้านนิสิต/นักศึกษาและการ
พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 14 การพัฒนานักศึกษา ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15 ระบบการดูแลและให้คําปรึกษานักศึกษา ท่ัวไป 

ด้ า น แ ห ล่ ง ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 16 แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 17 อัตราส่วนจํานวนอาจารย์พยาบาลประจําต่อนักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

สําคัญ 

ด้านการประเมินและผลลัพธ์
ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในปี
แรก 

สําคัญ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 19 ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้านของ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ท่ัวไป 

ตัวบ่งชี้ท่ี 20 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 21 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา สําคัญ 

ด้านการวิจัยและการบริการ ตัวบ่งชี้ ท่ี 22 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาล สําคัญ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้
วิชาการแก่สังคมและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําท้ังหมด 
ตัวบ่งชี้ท่ี 23 ผลงานวิชาการ สําคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 24 การบริการวิชาการ ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 25 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิ
ปัญญาไทย 

ท่ัวไป 

ด้านการจัดหาบุคลากรและ
การสนับสนุนด้านทรัพยากร
ทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 26 บุคลากรสายสนับสนุน ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 27 การจัดการทรัพยากรการศึกษา ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 28 ห้องปฏิบัติการพยาบาล ท่ัวไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี 29 หนังสือ ตํารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น ท่ัวไป 

 
*หมายเหตุ : รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ สําหรับสถาบันการศึกษาท่ีมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 
โดยสภาการพยาบาล และการปรับปรุงมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
ตามคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาฯ สําหรับสถาบันการศึกษาท่ีมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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บทท่ี 6 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะจํานวน
รวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก 
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ 
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน 
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและ
นักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต่อ 
อาจารย์ประจาํและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
   ตัวบ่งชี้     จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
          ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

          ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

          ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

          ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

          ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

          ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 :    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ : 

คะแนนท่ีได้ = 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรอง ตามระบบ
นั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 

 ** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้ผลการประเมินระดับหลักสูตรจากการ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สําหรับสถาบันการศึกษาท่ีมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 :    อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความ สามารถและความลุ่ม
ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ี
เปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ : 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 

 

หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่าท้ังนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีท่ีมี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 

X 100 

                 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 :    อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งชี้: 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการ
สอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าว
ของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แ ละศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 

 

 

 

 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 :    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ ท่ี
จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผน
ต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไม่เกินจํานวนเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน: 
 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกําหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คํานวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 
กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 0.01 และ
ไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางค์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 SCH = Σnici 
 เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
   ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i 

2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 
     จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
 
 
 
 
 
 

Student Credit Hours (SCH) ท้ังปี 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     - แพทยศาสตร์ 
     - พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์  20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว  
เศรษฐศาสตร์  

25:1 

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

 
สูตรการคํานวณ : 

1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

          สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นจริง – 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจาํตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจาํตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 
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2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนท่ีได้ =     

ตัวอย่างการคํานวณ : 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ28 ได้คะแนน 0 คะแนน 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ 12 

คะแนน =5-          = 5-3 = 2 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค่าร้อยละท่ีคํานวณได้จากข้อ 2.3) 
4 

 5 - 

     24 – 25 
        25 

X 100 

     32 – 25 
        25 

X 100 

     28 – 25 
        25 

X 100 

(12) 
4 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 :    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 คณะ/วิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ/วิทยาลัย ต้ังแต่การให้คําปรึกษา ท้ังด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการท้ังหมดต้องให้ความสําคัญกับการ
บริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

 1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ/วิทยาลัย 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงข้ึน
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 :    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 คณะ/วิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะ/วิทยาลัยและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ ท่ีประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ี คณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก 
PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

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

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของ
แต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้นจึงต้องมี
ระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของ
แต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์
จาเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 ตัวบ่งชี้    จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
       ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 :    ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี
เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้าน
การจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 :    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี :    ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได้รับจากภายนอก
สถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น ตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะ/วิทยาลัยท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 220, 000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 

 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ  

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ 

 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

 2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จํานวน
เงินท่ีเบิกจ่ายจริง 

 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ
ตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการ 

 

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 :    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :    ปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแล้วผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน : 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 

   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 

 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
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   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจําและนักวิจัย 
จํานวนอาจารยป์ระจาํและนักวจิัยทั้งหมด 

X 100 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทาง
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คําปรึกษา ให้การ
อบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ
เป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 :    การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี:    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะ/วิทยาลัยควรคํานึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปีท้ัง
การบริการวิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์
จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีข้ึน 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 :    ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559– 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าท่ีในการกํากับดูแลการ
ทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 :    การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะ/วิทยาลัย ดังนั้น 
คณะ/วิทยาลัยต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 :    ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

อธิบายตัวบ่งช้ี : 
 บทบาทหน้าท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่ง
ไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม 
การดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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บทท่ี 7 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการใน
ระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

สถาบัน 
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก 
หลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ี 
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับสถาบันและหน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับสถาบันและหน่วยงานวิจัย 

3.การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การทํานุบํารุง
ศิลปะแลวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ผลการบริหารงานของสถาบัน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 
ระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ท่ีมีปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 ตัวบ่งชี้    จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 :    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี:    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ผลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีสถาบัน
รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนท่ีได้ = 

หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรอง ตามระบบ
นั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 :    อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความลุ่ม
ลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 
ข้ึนไป 

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 

 

 

 

 

 

       จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ท้ังนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีท่ีมีอาจารย์
บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําท่ีระบุในคาชี้แจงเก่ียวกับการนับจานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 :    อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการ
สอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทาง วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าว
ของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันท้ังหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 :    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนต้ังแต่การให้คําปรึกษาท้ังด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 :    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต่างกันข้ึนกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของ
แต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ สถาบัน ดังนั้น จึงต้อง
มีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของ
แต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์
จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วม 

 ในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน 
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 ตัวบ่งชี้   จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 :    ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี
เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ท้ังการสนับสนุนด้าน
การจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ สถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 :    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 

การคิดรอบปี :    ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได้รับ จากภายนอก
สถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  

 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 

 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได้ = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 :    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :    ปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม 2559– 31 ธันวาคม 2559) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควร ส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานท่ีทําร่วมกับอุตสาหกรรมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน : 

 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการคํานวณ :  

คะแนนท่ีได้ = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทาง
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คําปรึกษา ให้การ
อบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ 
นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ
เป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 ตัวบ่งชี้   จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 :    การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการ
วิชาการท่ีทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึง
พอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 1 

3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจํานวนอาจารย์
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีข้ึน 

 ตัวบ่งชี้    จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 :    ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ัง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6-7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลการ
ทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากร
บุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 ตัวบ่งชี้    จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 

       ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 :    การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 กันยายน 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด้านบุคลากร 
การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

2. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

5. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

7. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5-6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 :    ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการกํากับ ติดตามและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน : 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คะแนนท่ีได้ = 

หมายเหตุ : คณะท่ีได้ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 :    ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 สถาบันมีหน้าท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการดําเนินการต้ังแต่ 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบัน
เพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดี
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 
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บทท่ี 8 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสมกับบริบท
และวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลเพ่ือนํา
ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการดําเนินงานตามระบบ
คุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มี
ผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เก่ียวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เม่ือครบ หนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผล
การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมท้ังเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ได้กําหนดให้รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซ้อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถ
รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการ
ประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร ใช้ เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สําหรับ

สถาบันการศึกษาท่ีมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยสภาการพยาบาล 
คะแนนรวมของการประเมิน = คะแนนจากเกณฑ์สําคัญ + คะแนนจากเกณฑ์ท่ัวไป 

ระยะเวลาการรับรองสถาบันฯข้ึนกับคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ท้ัง 2 ประเภท โดยสถาบันฯจะได้รับการรับรองเม่ือได้
คะแนนรวมต้ังแต่ร้อยละ 51 ข้ึนไป ระยะเวลาการรับรองต้ังแต่ 1-5 ปี ดังแสดงในตาราง 

คะแนนรวม ระยะเวลารับรอง 
91%-100% 
81%-90% 
71%-80% 
61%-70% 
51%-60% 

น้อยกว่า 51% 

5 ปีการศึกษา 
4 ปีการศึกษา 
3 ปีการศึกษา 
2 ปีการศึกษา 
1 ปีการศึกษา 

ไม่รับรอง 
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2. ระดับคณะ 

 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการบริหาร
จัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 ตัวบ่งช้ี I P O คะแนน 
เฉล่ีย 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

 *ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับสถาบัน 

 การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการดําเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการบริหาร
จัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตามตารางต่อไปนี้ 

 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

  ตัวบ่งช้ี I P O คะแนน 
เฉล่ีย 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุ
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 1.2,1.3 1.4,1.5 1.1    
2 3 2.2 2.1 2.3    
3 1 - 3.1 -    
4 1 - 4.1 -    
5 2 - 5.1,5.3 5.2    

รวม 13 3 7 3    
ผลการประเมิน           

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 เป็นคําคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้
กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่า
จะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
กกอ. กําหนด 
      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กกอ. จึง
กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 
      ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
      ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้วารสารทาง
วิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 
      ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      (๑) มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
      (๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสารและสาขาวิชาของ
บทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
      (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
      (๔) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีพิจารณา
คุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหน่วยงานท่ีจัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 
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      (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรงหรือ
เก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
      (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่าเป็นบทความ
จากหน่วยงานภายนอก 
      (๗) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความตีพิมพ์
เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
      (๘) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ 
ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 
      ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๓ 
แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ 
      ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาข้ึนไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒ จึงกําหนดให้
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับต้ังแต่วันท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
                      ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ 
    วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด ได้แก่ วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
    ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
     - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and then 
academic search premier) 
     - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
     - BIOSIS (http://www.biosis.org) 

- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com) 
- Social Science Research Network 
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

    ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) 
เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
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 หน้า ๑๔ 
เล่ม ๑๓๐        ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง      ราชกิจจานุเบกษา       ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบใน
การพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด สําหรับ
ตําแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเป็น
รูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
   ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทางวิชาการท่ีมี
รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณา
ยอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (๑) มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
   (๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของ
บทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
   (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
   (๔) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีพิจารณาคุณภาพ
บทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หน่วยงานท่ีจัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 
   (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรง 
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
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 หน้า ๑๔ 
เล่ม ๑๓๐       ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง      ราชกิจจานุเบกษา       ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

   (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่าเป็นบทความจาก
หน่วยงานภายนอก 
   (๗) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความตีพิมพ์เป็น
ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
   (๘) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความได้แก่ ชื่อ
และท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 
   ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ แล้วให้จัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ 
   ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาข้ึนไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒ จึงกําหนดให้
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผล
บังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร ตามข้อ ๓ 

              ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                       จาตุรนต์ ฉายแสง 
                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                        ประธาน ก.พ.อ. 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
   วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and then 
academic search premier) 
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)  
- BIOSIS (http://www.biosis.org)  
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)  
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)  
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)  
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then H.W.Wilson) 
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)  
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)  
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)  
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)  
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)  
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
- Scopus (http://www.info.scopus.com)  
- Social Science Research Network 
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)  
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)  

   ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) 
เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)  

หมายเหตุ    กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
 



ภาคผนวก 1 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 

การรับนักศึกษา 
1 การกําหนดเป้าหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ

อาจารย์ประจําท่ีมีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลท่ีใช้ในการคัดเลือก 
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ท่ีหลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันต้นท้ังความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ท่ีจําเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เง่ือนไขนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบผ่าน
เกณฑ์ข้ันตํ่า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ การ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติ
พ้ืนฐานท่ีนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 

 

 

 

 

 



แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 

การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 

ท่ีปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 

3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือการ
พัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 

5 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน 
หรือสําเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาให้คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คําปรึกษาการ
ทําวิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท 
กิจกรรม 

10 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความ 
ต้องการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความเป็น 
พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

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

14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 

15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 

16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการพัฒนา 
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาช่วยสอน 
หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 



แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 

4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย
ท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารย์ 
ท่ีมีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทางาน 
ตามความชํานาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจํานวนท่ีไม่ต่ํา
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 

4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตรากําลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจํา
หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ท่ีมีศักยภาพให้คงอยู่กับ 
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากําลัง 
แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/ 
เกษียณอายุ อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจํากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์ 
สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

12 ระเบียบท่ีโปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 

14 ระบบการยกย่องและธํารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 



16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

17 การควบคุม กํากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ท้ังในและระหว่างหลักสูตร 

19 การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนการสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ 
อาจารย์ 

21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร 

22 บัณฑิตศึกษา ให้ความสําคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติท่ีสูงกว่ากําลังคนใน 
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย 
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

3 จํานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่าน
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน 
ในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี
การสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไม่มีความซํ้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคาอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

8 การเปิดรายวิชามีลําดับก่อนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จได้ทันตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 

10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเป็นจุดเน้น วิชา

การศึกษาท่ัวไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีเตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดํารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ีกําหนดใน

รายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น 

15 การควบคุมกํากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ท่ีอนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของ
สังคม 

16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ
หลักสูตร 

17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

 



แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 

การวางระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรู้และความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึงสาขาวิชา

ประสบการณ์ทํางาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสูตรกําหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการ

พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้
เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจก
นักศึกษาและมีการกํากับให้ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ
ท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้

คําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยท่ีจะควบคุมการทําวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด 

10 มีการกํากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

13 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานท่ีจาเป็นต้องมีก่อนเข้า
โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การ
ทํางาน/การประกอบอาชีพ 



16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง
อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทํา/การเผยแพร่
ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเช่น online learning 

21 การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจํานวนอาจารย์ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ 

23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

26 การนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาการสอดแทรกศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

27 การแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ท่ีปรึกษา (ถ้ามี) 

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้น
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารย์ผู้สอนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มท่ี ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

33 มีระบบการกํากับติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จ 
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 



35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาค
การศึกษา 

36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 

37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลท่ี
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

38 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารท่ีไม่มี
คุณภาพ 

39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงการท่ีมีโอกาสได้รับ
ทุนสนับสนุน 

40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาช่วยสอนหรือ 
ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 

1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

2 น้ําหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์
ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรู้และการคิดข้ันสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการ
ทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (กําหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับท่ี

เกณฑ์ท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันต้ังแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช้ในการการตัด
เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 

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

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

10 การกําหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 

11 ข้อมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 



12 วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยท่ี
เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพ
หรือรับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 

1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 

2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้
วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน 

4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการต่อเม่ือสถาบันมีความพร้อมและกําหนดความคาดหวังสูงกว่า

ข้อกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 

8 มีห้องทํางานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทําวิจัย 

9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมในการทําวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้อง
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด 
      อา ศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔)  และมาตรา ๔๘ แห่ งพระราชบัญญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสาร
ออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ไว้ดังต่อไปนี้ 
      ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
      ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้
วารสารทางวิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 
      ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      (๑) มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
      (๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสารและ
สาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
      (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
      (๔) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี
พิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานท่ีจัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 



      (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรงหรือ
เก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
      (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่าเป็น
บทความจากหน่วยงานภายนอก 
      (๗) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
      (๘) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 
      ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ 
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 
      ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาข้ึนไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒ จึง
กําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับต้ังแต่วันท่ี
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                       (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
                      ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายระเบียบ 
    วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี กกอ. กําหนด ได้แก่ วารสารท่ีมีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
    ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
     - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost 
and then academic search premier) 
     - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
     - BIOSIS (http://www.biosis.org) 

- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com) 
- Social Science Research Network 
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

    ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation 
Index -- TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 

 

 



หน้า ๑๔ 
เล่ม ๑๓๐      ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง     ราชกิจจานุเบกษา    ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทาง
วิชาการท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด สําหรับตําแหน่งท่ีเสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ท้ังท่ีเป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
   ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทางวิชาการ
ท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (๑) มีกําหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ 
   (๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานท่ีตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชา
ของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
   (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
   (๔) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีพิจารณา
คุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานท่ีจัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 
   (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรง 
หรือเก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 
 



หน้า ๑๔ 
เล่ม ๑๓๐      ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง     ราชกิจจานุเบกษา    ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

   (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอก กรณีท่ีบทความมีผู้นิพนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่าเป็น
บทความจากหน่วยงานภายนอก 
   (๗) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความตีพิมพ์
เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ จะต้องมีบทคัดย่อท่ีเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
   (๘) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ
ได้แก่ ชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง 
   ข้อ ๔ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ แล้วให้
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ 
   ข้อ ๕ เพ่ือให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาข้ึนไปเป็นท่ียอมรับตามข้อ ๒ จึงกําหนดให้
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกาศ ก.พ.อ. 
นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร ตามข้อ ๓ 

              ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                 จาตุรนต์ ฉายแสง 
                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                  ประธาน ก.พ.อ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
   วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ี
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select ebscohost and 
then academic search premier) 
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)  
- BIOSIS (http://www.biosis.org)  
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)  
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)  
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)  
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) (select ebscohost and then H.W.Wilson) 
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)  
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)  
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)  
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)  
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)  
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
- Scopus (http://www.info.scopus.com)  
- Social Science Research Network 
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)  
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)  

   ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- 
TCI) เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)  

หมายเหตุ    กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 



 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปกีารศกึษา 2559 


