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ค�ำน�ำ
		 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด�ำเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือ
เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง มีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามระบบการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษาตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และ
ทักษะในอนาคต ที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
		 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาได้ด�ำเนินการทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอ
แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัย สอดคล้อง กับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ซึ่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้เผยแพร่และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 ขึ้น และการจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งที่ 3 นี้ ได้ปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การก�ำกับ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษา เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 พร้อมค�ำอธิบายตัวบ่งชี้บางตัวให้มีความชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส�ำหรับการน�ำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
		 คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบัน ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้
จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิผล
และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกส�ำคัญสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานของอุดมศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 1
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1 เหตุผลและความจ�ำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.1 ความจ�ำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
		 ภารกิจหลักทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบตั มิ ี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงั คมและการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม การด�ำเนินการตามภารกิจ ทัง้ 4 ประการดังกล่าว
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ปัจจุบนั มีปจั จัยภายในและภายนอก
หลายประการทีท่ ำ� ให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น สิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเร่งด�ำเนินการ
ปัจจัยดังกล่าวคือ
		 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
		 2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลือ่ นย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
		 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสร้างความมัน่ ใจแก่สงั คมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทัง้ อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวติ
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
		 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
		 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึง่ ตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
		 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มสี ำ� นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท�ำหน้าทีป่ ระเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
เพื่อเป็นกลไกก�ำกับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
		 8) กระทรวงศึกษาธิการได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือ่ การประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขาวิชา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
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		 9) กระทรวงศึกษาธิการได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมือ่ วันที่
24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก�ำกับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
		 10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์

1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
		 1) เพือ่ ให้สถาบันได้มกี ารพัฒนามุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
		 2) เพือ่ ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานตัง้ แต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษา
		 3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกทีส่ ถาบันนัน้ ๆ ก�ำหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน
		 4) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
		 5) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนจุดแข็งจุดทีค่ วรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด�ำเนินงาน
เพื่อน�ำไปปรับปรุงผลการด�ำเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน
		 6) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด
		 7) เพือ่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีขอ้ มูลพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
		 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก�ำหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
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และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา
		 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่ก�ำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ก�ำหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
		 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยค�ำนึงถึงความมุ่งหมายหลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)” หรือเรียกชือ่ ย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมิน ต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
		 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ�้ำซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด�ำเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการ ประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุม่ ซึง่ มีพนื้ ทีบ่ ริการและจุดเน้นระดับ การศึกษาที่
ต่างกัน รวมทัง้ มีพนั ธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน ตามความหลากหลาย
ทัง้ การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ�ำนาจในระดับท้องถิน่ การขับเคลือ่ นภาคการผลิต
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้
จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ อาทิ
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท�ำงานของอาจารย์ สามารถปรับจ�ำนวนของบัณฑิตในสาขา
ที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการ
ประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาว
การประเมินคุณภาพควรน�ำไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความ
เชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้ง
การโอนย้ายหน่วยกิต
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		 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดงั กล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2554 ก�ำหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เป็น 4 กลุ่ม คือ
		กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิน่ เพือ่ เตรียมก�ำลังคนทีม่ คี วามรูเ้ ข้าสูภ่ าคการผลิตจริง ในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มโี อกาสเรียนรูต้ ลอดชีวติ อันจะน�ำไปสูค่ วามเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
		กลุม่ ข สถาบันทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ บุคคลในภูมิภาค
เพื่อรองรับการด�ำรงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาโทด้วยก็ได้
		กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท�ำวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทัง้ สองด้าน รวมทัง้ สถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทัง้ อุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุม่ นีอ้ าจจ�ำแนกได้เป็น
2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็น สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี
		กลุม่ ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ ปริญญาเอก และเน้น
การท�ำวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น�ำทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล
มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ ดังนัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้าง
กลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว
		 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ก�ำหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น�ำการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกโดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก�ำลังคน
ทีม่ ศี กั ยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท�ำงานเพือ่ ด�ำรงชีพ ตนเอง และเพือ่ ช่วยเหลือ
สังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพและผูเ้ ชีย่ วชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พฒ
ั นาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นทีย่ อมรับของสังคมมีการจัดการ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก�ำลังคนระดับสูง
14 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคม
ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ นานาชาติ”

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา
		 ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษา
จะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ
		 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จดั ท�ำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพ และความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด�ำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก�ำหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท�ำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก�ำหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
		 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว ซึง่ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มมี ติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
ซึ่งต่อมาได้จัดท�ำเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
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การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพือ่ ใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ สาระส�ำคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท�ำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทัง้ ให้มกี ารประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลสถาบันการศึกษา เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรวมถึง
สนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
		 หลังจากด�ำเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได้จดั ท�ำ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส�ำคัญ เกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนีย้ งั คงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
พ.ศ. 2545 ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี าร ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของการศึกษาทุกระดับ
ไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ อุดมศึกษาท�ำหน้าที่หลัก
2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพ ภายในระดับอุดมศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน�ำผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยการประเมิน
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก�ำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน

3 การประกันคุณภาพการศึกษา
		 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี
ถึงความส�ำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท�ำประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส�ำคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพ
ทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด�ำเนินการของสถาบัน (institutional autonomy)
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ
ทีต่ รวจสอบได้ (accountability) ต่อมาพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
16 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก�ำหนดให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
		 3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
		 ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33
ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด�ำเนินการของสถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนือ่ งและเตรียมความพร้อม เพือ่ รองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลาย ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เป็นระบบเฉพาะทีส่ ถาบันพัฒนาขึน้ เอง แต่ไม่วา่ จะเป็นระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการท�ำงานที่
เริม่ ต้นจากการวางแผน การด�ำเนินงานตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
การด�ำเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ งขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกัน
แก่สาธารณชนให้มนั่ ใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพหลักการทีส่ ำ� คัญ
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
		 หลักการส�ำคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามี ดังต่อไปนี้
		 1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2553
		 2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ รอบคลุมปัจจัยน�ำเข้า และกระบวนการ ซึง่ สามารถ
ส่งเสริมและน�ำไปสู่ผลลัพธ์ของการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
		 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557
			 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด�ำเนินการตัง้ แต่การควบคุมคุณภาพ
				 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินฯ
				 จะมุง่ ไปทีร่ ะบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพือ่ ให้สามารถ ส่งเสริม
				 สนับสนุน ก�ำกับติดตาม การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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17

			 - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด�ำเนินการประกัน
				 คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลัก
				 เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด�ำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตาม
				 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่ ณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนา
				 ตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ
		 4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
		 5) เชือ่ มโยงกับระบบคุณภาพอืน่ ทีก่ ำ� หนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรือ่ งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อไม่ให้
เป็นการท�ำงานซ�้ำซ้อนเกินความจ�ำเป็นหรือสร้างภาระการท�ำงานของหน่วยงาน

		 3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
		 มาตรฐานที่เป็นกรอบส�ำคัญในการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา
ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบ
การปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
		 ก�ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
		 1) ตัวบ่งชีเ้ ชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชีเ้ ป็น 5 ระดับ
มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ�ำนวนข้อและระบุว่า ผลการด�ำเนินงาน
ได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด�ำเนินการใดๆ หรือด�ำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้
0 คะแนน และการประเมินโดยก�ำหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด�ำเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด�ำเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0-5
		 2) ตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณอยูใ่ นรูปของร้อยละหรือค่าเฉลีย่ ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง
1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส�ำหรับการแปลงผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูป
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท�ำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก�ำหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้
		 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้กำ� หนดให้มรี ะบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น�ำไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดท�ำระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก�ำกับ ดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจ
ด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
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การบริหารจัดการ ส�ำหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต
เป็นส�ำคัญ ส่วนพันธกิจด้านอืน่ ๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ดว้ ยกัน หากเป็นตัวบ่งชีใ้ นระดับคณะและสถาบัน
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทัง้ การบริหารจัดการได้ทงั้ หมดซึง่ สามารถชีว้ ดั คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้น
ได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน�ำไปเป็นกรอบในการด�ำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตั้งแต่
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก�ำกับติดตาม
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
ควรเชือ่ มโยงหรือเป็นเรือ่ งเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เน้นที่ปัจจัยน�ำเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของ
การด�ำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย

		 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ
		 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพผูท้ มี่ คี วามส�ำคัญส่งผลให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จและ
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งคือคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของสถาบันทีจ่ ะ
ต้องให้ความส�ำคัญและก�ำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สำ� คัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ คือ
การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก�ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส�ำหรับ
คณะและสถาบันระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ�ำเป็นต้องจัดท�ำคู่มือคุณภาพ
ในแต่ละระดับเพื่อก�ำกับการด�ำเนินงาน แต่ที่ส�ำคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ ต้องประสานงานและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ

		 3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
		 การวัดและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานจะไม่สามารถท�ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส�ำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง
การปรับปรุงและพัฒนา
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4 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
		 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ทีว่ า่ ด้วย
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ พิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไก
ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ฉบับนีไ้ ด้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระส�ำคัญที่ครอบคลุมเป้าหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่ค�ำนึงถึงความหลากหลาย
ของกลุม่ หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ให้ทกุ สถาบันสามารถน�ำไปใช้กำ� หนดพันธกิจและมาตรฐาน
ของการปฏิบัติงานได้
		 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด�ำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑ์การก�ำหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา
ด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากลซึ่งท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น
คล่องตัวและต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
		 เพือ่ ให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด ทัง้ มาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จึงจ�ำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทัง้ นี้ ความเชือ่ มโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

หลักเกณฑ์ก�ำกับ
มาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

มาตรฐานที่ 2
แนวทางการจัด
การศึกษา

มาตรฐานที่ 3
แนวการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้

มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

มาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ
ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

5 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
		 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติทตี่ อ้ งด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ ด้วยเหตุนรี้ ะบบประกันคุณภาพภายใน
จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�ำเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome)
ซึง่ ต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกทีเ่ น้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนัน้ ความเชือ่ มโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที่ 1.2
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แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงาน
ประจ�ำปี

การตรวจเยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

การติดตามผล

ติดตาม
ตรวจสอบ
โดยต้นสังกัด
ทุก 3 ปี
ข้อมูลป้อนกลับ

		 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมือ่ สถาบันอุดมศึกษามีการด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จ�ำเป็น
ต้องจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก�ำหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE
QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
เพื่อน�ำเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ
ต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพ
ที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร การด�ำเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1 พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
		 เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ
ความรูแ้ ละทักษะในอนาคตทีต่ ลาดงานต้องการและพฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังนัน้ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด
ปัจจุบัน ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (2558-2562)
		 ระบบการประกันคุณภาพภายในทีพ่ ฒ
ั นาโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริม่ ใช้มาตัง้ แต่
ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น�ำไปใช้ในการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ในทุกปีการศึกษาและให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถาบัน ในรอบแรกนีต้ วั บ่งชีป้ ระเมินผลการด�ำเนินงานมีทงั้ ตัวบ่งชีท้ เี่ ป็นปัจจัยน�ำเข้ากระบวนการและผลผลิต
หรือผลลัพธ์โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชีก้ ารประเมิน
คุณภาพภายนอกของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
ภายใต้หลักการส�ำคัญคือไม่เป็นภาระซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น
สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต
หรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมอง การบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ในส่วนของ
เกณฑ์การประเมิน มีท้ังเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน
ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่
เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เนือ่ งจาก
ในระยะแรกนีส้ ถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มกี ระบวนการท�ำงานทีเ่ น้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ
		 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบทีส่ อง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก
โดยน�ำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพือ่ การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน รอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมิน
เฉพาะปัจจัยน�ำเข้าและกระบวนการส�ำหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้นำ� ตัวบ่งชีท้ ใี่ ช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึง่
ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด�ำเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของ
ระบบประกันคุณภาพคือปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทัง้ นี้ เกณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ในรอบนีย้ งั มี
ความแตกต่างจากรอบแรก คือ มีการก�ำหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปทีใ่ ช้กบั ทุกกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี
และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
ตามนิยามที่ก�ำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557-2561)
		 ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาทีท่ ำ� หน้าทีผ่ ลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพ
จึงได้ก�ำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดยให้
พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมี องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด�ำเนินการไปพร้อมกัน หากเป็น
ตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด�ำเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการ
ดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก�ำหนด หลักการพัฒนาไว้ ดังนี้
		 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูต้ วั บ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เรือ่ งการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงาน
วิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด�ำเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท�ำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
24 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร จัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานของคณะเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร
ที่คณะดูแล รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
		 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบำ� รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน
ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด�ำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้าน
การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจยั ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด�ำเนินการของสถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
ให้ได้ข้อมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ
และภาพรวมของสถาบันอันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ บัณฑิตโดยผู้เรียนมี
งานท�ำ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้ จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรให้มกี ารด�ำเนินการตัง้ แต่การวางระบบคุณภาพการควบคุม คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุน
ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของคณะ และสถาบัน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศน์ที่สถาบัน
อุดมศึกษาก�ำหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพมีการควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ ตอน
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตรมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพ
ผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ�ำคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความ
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
		 อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา
มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอสิ ระในการด�ำเนินการของสถานศึกษาเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
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และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน
อุดมศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและเตรียมความพร้อม
เพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ทัง้ นี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
เลือกใช้ตอ้ งสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป็นระบบทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาขึน้ หรือเป็นระบบทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากลทีส่ ามารถประกันคุณภาพได้ตงั้ แต่ระดับหลักสูตร คณะ
และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือ เป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง
ทัง้ นี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด
เพือ่ พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

3 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561)
		 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ การวางแผน (Plan) การด�ำเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
		 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน�ำผลการประเมินปีก่อนหน้านี้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิด ภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
		 D = ด�ำเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ 1-เดือนที่ 12
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม-กรกฎาคม ปีถัดไป)
		 C/S = ด�ำเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถนุ ายน-สิงหาคม
หรือเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
		 A = วางแผนปรับปรุงและด�ำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน�ำข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด�ำเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท�ำ
แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีและเสนอตัง้ งบประมาณปีถดั ไป หรือจัดท�ำโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
		 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		 1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ�ำปีการศึกษาใหม่
		 2) สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ�ำทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
26 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

		 3) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
		 4) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน�ำผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ
		 5) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
		 6) สถาบันน�ำผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดท�ำรายงานการประเมิน
ตนเองระดับสถาบัน
		 7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คณะวิชา พร้อมน�ำผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบัน ในปีการศึกษาถัดไป
		 8) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด�ำเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และแผนกลยุทธ์
		 9) ส่งรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน
120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล�ำดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกันเช่นหลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
		ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกปี คือ หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทัน
ความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE
		 ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ก�ำหนดไว้ดังนี้
			- ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
				 ที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอย่างน้อย
				 หนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้
				 ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
			 - คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ท่ีขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
				 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
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			 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับ
การศึกษา เป็นดังนี้
				 - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาโทขึน้ ไปหรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
					 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
				 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการระดับ
					 รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
				 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอกหรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการระดับ
					 ศาสตราจารย์ขึ้นไป
			 ในกรณีทปี่ ระสงค์นำ� ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไป
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของสถาบันอุดมศึกษาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ก�ำหนดไว้ดังนี้
				 - ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
				 - ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน
					 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
				 - กรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ ระเมินจากภายนอกสถาบันทีผ่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมิน
					 ของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรม
					 หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส�ำนักงาน
					 คณะกรรมการการอุดมศึกษา
			 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน เป็นดังนี้
			 1) ประธานกรรมการ
				 - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็น
					 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ
				 - ผู้ที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น
					 ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
				 - ผู้ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
			 2) กรรมการ
				 - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ำมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
				 - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท�ำหน้าที่ในระดับผู้อ�ำนวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว
					 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
			 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด�ำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การปฏิบตั ติ ามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
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หมายเหตุ :
		 1. แนวทางการด�ำเนินการส�ำหรับหลักสูตรทีข่ อปิดด�ำเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มนี กั ศึกษา
มาสมัครเรียนที่ก�ำหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด�ำเนินการ
ต้องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรดังกล่าวยังต้อง
ท�ำหน้าที่อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส�ำเร็จ
การศึกษา ทัง้ นี้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องด�ำเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ�ำทุกปี โดยประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด�ำเนินการ เพื่อ
น�ำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด�ำเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์จากการประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส�ำคัญ อนึ่ง
การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการ
ด�ำเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชีท้ มี่ กี ารด�ำเนินงาน ในการค�ำนวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คดิ เฉพาะ
ตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้น และด�ำเนินการผ่านระบบ CHE QA Online
		 2. หลักในการพิจารณาส�ำหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)
		 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ เพื่อให้
ผู้ประเมินน�ำไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตร
ควรก�ำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการด�ำเนินงาน
ที่น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด�ำเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก�ำหนด
หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามทีต่ อ้ งการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานอย่างไร เพือ่ น�ำไปสูผ่ ลลัพธ์
ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการด�ำเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และ
กรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค�ำอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม)
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บทที่ 3
นิยามศัพท์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความ
สามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
		1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท�ำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค�ำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท�ำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
		2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธตี า่ งๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คูม่ อื ต่างๆ และบางครัง้ เรียกว่าเป็นความรูแ้ บบรูปธรรม
		 นพ. วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “การจัดการความรู”้ คือ เครือ่ งมือเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกัน
ในที่ท�ำงาน
			การจัดการความรู้เป็นการด�ำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
				 (1) การก�ำหนดความรู้หลักที่จ�ำเป็นหรือส�ำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
				 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
				 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
				 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
				 (5) การน�ำประสบการณ์จากการท�ำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
				 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู”้ และ “แก่นความรู”้ ส�ำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้
ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
			 โดยที่การด�ำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้
ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่
ในมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ�ำนวนหนึ่ง
ท�ำร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท�ำโดยคนคนเดียว
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การตีพิมพ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบัน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลการด�ำเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท�ำได้ดีกว่า เพื่อน�ำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(Alignment) ซึ่งการด�ำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด�ำเนินการ มีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ทเี่ ปิดกว้างส�ำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมภิ าคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุม่ อาเซียน 10 ประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จำ� เป็นต้องไปแสดง
ในต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน�ำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท�ำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ผี ลงานเป็นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผปู้ ระเมินบทความทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขานัน้ ด้วย
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน�ำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท�ำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่
มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
**บทความในการประชุมวิชาการทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ ทีน่ ำ� เสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ
จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค�ำตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใ้ หม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คดิ ค้นทีผ่ า่ นกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ี่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลอง
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อ
ให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของอาเซียน
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สือ่ ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอืน่ ๆ (2) ศิลปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุรยิ างคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทัง้ การแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด�ำเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ด�ำเนินการของสถาบันตามล�ำดับเวลา โดยทัว่ ไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีขอ้ มูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ ในทางสถิติ อาจจ�ำเป็นต้องแสดงจ�ำนวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น�ำเสนอ หากรอบเวลาสั้น
ต้องมีการวัดถีข่ นึ้ ในขณะทีร่ อบเวลาทีย่ าวกว่า อาจต้องใช้ชว่ งเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มทีส่ อื่ ความหมาย
ได้ชัดเจน
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท�ำให้สถาบันประสบความส�ำเร็จหรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส�ำเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
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ประสบการณ์ด้านการท�ำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท�ำวิจัยเป็นผลส�ำเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน
เป็นผลงานที่น�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) หรือตีพมิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน�ำเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ น�ำเสนอผู้ว่าจ้าง
ในการท�ำวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น
ผลงานวิจยั ทีไ่ ม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพือ่ รับปริญญาของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร โดยให้รายงานผลงาน
วิจยั ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทัง้ นี้ การรายงาน ผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ให้รายงาน
ในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง ทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือเจ้าของ
ผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีม่ ชี อื่ ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทีป่ รากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web
of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ตา่ งๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึง่ ต้อง
มีการก�ำหนดตัวบ่งชีค้ วามส�ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีเ้ พือ่ วัดระดับความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน�ำแผนกลยุทธ์มาจัดท�ำแผนด�ำเนินงาน หรือแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด�ำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็น
ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด�ำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น
จึงจะก�ำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ ระดมทุนด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ อีกเพิม่ เติม
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เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด�ำเนินงานด้วย เช่น
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด�ำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด�ำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความส�ำเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีเ้ หล่านัน้ รวมทัง้ มีการระบุผรู้ บั ผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการด�ำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�ำเนินโครงการที่ชัดเจน

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์
ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น�ำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็น พหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (ภูมศิ าสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรทีไ่ ม่ใช่พหุวทิ ยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ การศึกษาเพือ่ การพัฒนา (ทีม่ า : คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก�ำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท�ำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธกี ารอืน่ ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
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กลไก หมายถึง สิ่งที่ท�ำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด�ำเนินงาน
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒหิ รือต�ำแหน่งทางวิชาการทีส่ มั พันธ์กบั ศาสตร์ ทีเ่ ปิดสอน
มิใช่สมั พันธ์กบั รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุม่ สาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรม
ทีใ่ ช้ในการบริหารงานนีม้ คี วามหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มคี วามหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
		 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) ทีเ่ หมาะสมจะน�ำมาปรับใช้
ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
		 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ริ าชการทีบ่ รรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบตั ริ าชการตามทีไ่ ด้รบั งบประมาณมาด�ำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานทีม่ ภี ารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั งิ านในระดับชัน้ น�ำของประเทศ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สขุ
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและระบบงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นระบบ
		 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบตั งิ านโดยใช้เทคนิคและเครือ่ งมือการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมให้องค์การ สามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
		 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
		 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความส�ำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
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		 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
		 6) หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) คือ กระบวนการทีข่ า้ ราชการ ประชาชนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ ประเด็น
ทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการ
พัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
		 7) หลักการกระจายอ�ำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ�ำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด�ำเนินการแทนโดยมีอสิ ระตามสมควร รวมถึงการมอบอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด�ำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด�ำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
		 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ�ำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รบั การปฏิบตั แิ ละได้รบั บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
		 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส�ำคัญ โดยฉันทามติไม่จ�ำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต�ำแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจ�ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท�ำการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
		 ส�ำหรับอาจารย์ทสี่ ถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�ำด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสญ
ั ญาจ้างที่
มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน
ให้ชดั เจนไม่นอ้ ยกว่าหน้าทีข่ องอาจารย์ประจ�ำตามทีก่ ำ� หนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
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		 การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท�ำงานส�ำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่
ในปีที่ประเมิน ดังนี้
		 9-12 เดือน 						
คิดเป็น 1 คน
		 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
		 น้อยกว่า 6 เดือน 					
ไม่สามารถน�ำมานับได้
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัด
การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด�ำเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ�ำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ มีคณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนไม่นอ้ ยกว่า
5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ�ำเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในหลักสูตร
พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่ได้ประจ�ำอยู่แล้ว
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครัง้ ที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทัง้ นี้ กรณีบณ
ั ฑิตศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร ขอให้น�ำเสนอโดยด�ำเนินเช่นเดียวกับการ น�ำเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน�ำเสนอ
ต่อสภาสถาบันเพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ตามแบบฟอร์ม สมอ. 08 ภายใน 30 วัน
		ทัง้ นี้ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ วุฒใิ นสาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอน ให้พจิ ารณาว่า
			 - คุณวุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาของหลักสูตรนัน้ หรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED2013
				 (UNESCO)
			 - กรณีมตี ำ� แหน่งทางวิชาการให้พจิ ารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท�ำงานวิจยั ด้วย

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558
อาจารย์ประจ�ำ หมายถึง บุคคลทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอาจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
ที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ตอ้ งเป็นหลักสูตรทีอ่ าจารย์ผนู้ นั้ มีคณ
ุ วุฒติ รงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชา
ของหลักสูตร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ�ำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ
สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ�้ำได้เกิน 2 คน
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช้อาจารย์ประจ�ำ
ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค�ำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรตามความหมายทีป่ รากฏในประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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บทที่ 4
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
		 ในการผลิตบัณฑิตเพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพการด�ำเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส�ำคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการ ดังต่อไปนี้
		 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ด�ำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องโดยให้พจิ ารณาองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การก�ำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
		 2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด�ำเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก�ำหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
		 3) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชีเ้ ชิงปริมาณในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณวุฒิ ต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส�ำหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมิน
ในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึง่ จะมีรายละเอียดของค�ำถามทีจ่ ะเป็นแนวทางให้แก่ผปู้ ระเมิน
เพื่อให้สามารถน�ำไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก�ำหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับส�ำหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
		 4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท�ำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีการด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มกี ารจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพืน้ ฐานให้กบั ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส�ำหรับหลักสูตรทางด้าน บริหารธุรกิจ) ABET
(ส�ำหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ�ำและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

อธิบายกระบวนการหรือแสดง
ผลการดำ�เนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้

1. การก�ำกับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร - ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
		 หลักสูตรที่ก�ำหนด
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
		 โดย สกอ.
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ
2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ - ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
		 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
		 อุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานท�ำหรือผลงาน - ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระ
		 วิจัยของผู้ส�ำเร็จการศึกษา - ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

3. นักศึกษา

4. อาจารย์

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
		 นักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการให้ค�ำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหค�ำปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการส�ำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

4.1 การบริหารและพัฒนา
		 อาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

-

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
จ�ำนวนบทความของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
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องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
5. หลักสูตร
การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

อธิบายกระบวนการหรือแสดง
ผลการดำ�เนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาใน
		 หลักสูตร

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

5.2 การวางระบบผู้สอน
		 และกระบวนการ
		 จัดการเรียนการสอน

- การพิจารณาก�ำหนดผู้สอน
- การก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�ำ มคอ.3
และมคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การก�ำกับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ ก�ำกับ ติดตาม ในการท�ำวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา

5.3 การประเมินผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การก�ำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

5.4 ผลการด�ำเนินงานหลักสูตร - ผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
		 ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
		 คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
		 แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบการด�ำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
- จ�ำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน
		 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าทีห่ ลักส�ำคัญประการหนึง่ คือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยค�ำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดท�ำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548
และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิดด�ำเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
		 ในการควบคุมก�ำกับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ
พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีไ่ ด้ประกาศใช้
เมื่อ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณา
ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส�ำหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น
ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์
10 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
เกณฑ์การประเมิน

ตรี
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โท

เอก

หมายเหตุ

1. จ�ำนวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 คน
ประจ�ำหลักสูตร และเป็นอาจารย์
ประจ�ำเกินกว่า
1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ�ำหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น

ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์ประจ�ำ
เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจ�ำ
หลักสูตรตลอดระยะ
เวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์ประจ�ำ
เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และประจ�ำ
หลักสูตรตลอดระยะ
เวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 ก�ำหนดว่า
• อาจารย์ประจ�ำสามารถเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร
		 พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตร
		 ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ�ำอยู่แล้ว
• อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ�ำ
		 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก
		 1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2557 ก�ำหนดว่า
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ ก�ำหนดให้ต้องมีอาจารย์
		 ประจ�ำหลักสูตรจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
		 หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน

มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรือ
อาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตำ�่ กว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน
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เกณฑ์การประเมิน

ตรี

โท

เอก

3. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

คุณวุฒิไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า
หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ�ำนวน
อย่างน้อย 3 คน

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

1. อาจารย์ประจ�ำ
1. อาจารย์ประจ�ำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
ภายนอกสถาบัน
มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาโท มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางวิชาการ
ทางวิชาการ
ไม่ต�่ำกว่า
ไม่ต�่ำกว่า
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
2. มีประสบการณ์
ด้านการสอน และ
ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ใน 3. มีประสบการณ์ใน
การท�ำวิจัยที่ไม่ใช่
การท�ำวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการ
ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพื่อรับ
ศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
ปริญญา

หมายเหตุ

คุณวุฒิไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า
หรือด�ำรงต�ำแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ�ำนวน
อย่างน้อย 3 คน
หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว867
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 ก�ำหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากส�ำเร็จการศึกษา ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีเ่ ริม่ สอน
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก
และเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

เกณฑ์การประเมิน
5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์
ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ
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6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

ตรี

47

โท
เอก
1. เป็นอาจารย์ประจ�ำ 1. เป็นอาจารย์ประจ�ำ
ที่มีคุณวุฒิ
ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือ
ปริญญาเอก หรือ
ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ำกว่า
วิชาการไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น
ในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาที่
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ใน 2. มีประสบการณ์ใน
การท�ำวิจัยที่ไม่ใช่
การท�ำวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการ
ส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาเพือ่ รับปริญญา ศึกษาเพือ่ รับปริญญา

หมายเหตุ
การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
			 ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท�ำงานแบบเต็มเวลา
			 หรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้าง
			 ที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก�ำหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน
			 อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์
			 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
			 วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
			 วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส�ำเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
			 อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ

1. เป็นอาจารย์ประจ�ำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ใน
การท�ำวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึง่ อาจเป็นบุคลากรทีไ่ ม่อยูใ่ นสายวิชาการ หรือเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต�ำแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ประจ�ำในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจ�ำในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้
ไม่ต�่ำกว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็น
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิด
สอน สถาบันอุดมศึกษา อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และต้องแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้รบั ทราบการแต่งตัง้ นัน้ ด้วย

1. เป็นอาจารย์ประจ�ำ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือ
ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
ในการท�ำวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
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เกณฑ์การประเมิน

ตรี

โท

เอก

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

1. อาจารย์ประจ�ำ	
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ
ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
ในการท�ำวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

1. อาจารย์ประจ�ำ
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ
ด�ำรงต�ำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ำกว่า
รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์
ในการท�ำวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผูส้ ำ� เร็จ
การศึกษา

(เฉพาะแผน ก เท่านัน้ )
ต้องเป็นรายงาน
สืบเนือ่ งฉบับเต็มในการ
ประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือ
วารสาร หรือสิ่งพิมพ์
วิชาการ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์
วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer
review) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดยพิจารณา
จากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด

เกณฑ์การประเมิน
9. ภาระงาน
อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ตรี

โท
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 15 คน

เอก
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 5 คน

หมายเหตุ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก�ำหนดว่า อาจารย์ประจ�ำ 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ�ำที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 10 คน เพือ่ สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้าน
ทุนวิจยั และเครือ่ งมือวิจยั รวมทัง้ ผูท้ ดี่ ำ� เนินโครงการวิจยั ขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ ง
ในการผลิตผลงาน
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หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง
2 ประเภท ให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่
ท�ำวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษา
ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
10. อาจารย์
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิต
ศึกษามีผลงาน
วิจยั อย่างต่อเนือ่ ง
และสม�่ำเสมอ

ควรมีอย่างน้อย
ควรมีอย่างน้อย
เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม�่ำเสมอ
1 เรื่องในรอบ 5 ปี
1 เรื่องในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปีที่ประเมิน โดยนับรวมปีที่ประเมิน
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เกณฑ์การประเมิน

ตรี

โท

11. การปรับปรุง
		 หลักสูตรตาม
		 รอบระยะเวลา
		 ที่ก�ำหนด

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)

เอก

หมายเหตุ

หมายเหตุ ส�ำหรับ
หลักสูตร 5 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือหลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 8)
รวม

เกณฑ์ 3 ข้อ

เกณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
ประเภทวิชาการ

ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ
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1. จ�ำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด�ำรงต�ำแหน่ง - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่า
ทางวิชาการไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้ นหลัง - อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร จ�ำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการปฏิบตั กิ าร

3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่จำ� กัดจ�ำนวนและประจ�ำได้มากว่าหนึ่งหลักสูตร

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

• อาจารย์ประจ�ำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
		 หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
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10. การปรับปรุง
- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
		 หลักสูตรตามรอบ
		 ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
รวม
เกณฑ์ 5 ข้อ

เกณฑ์ 5 ข้อ

52 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก
เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

1. จ�ำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ปริญญาเอก

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
ผู้รับผิดชอบ
ที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
หลักสูตร
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3. คุณสมบัติอาจารย์ - คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ประจ�ำหลักสูตร
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

- คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
		 อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

• อาจารย์ประจ�ำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
		 หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
		 หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
		 อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
		 ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
		 อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำ
		 เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
		 หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงาน
		 ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
		 อาจารย์ประจ�ำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

• อาจารย์ประจ�ำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น
		 หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

5. คุณสมบัติของ
- เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ตำ�่ กว่า
วิทยานิพนธ์หลัก
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และ
และอาจารย์ทปี่ รึกษา - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
การค้นคว้าอิสระ
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

- เป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต�่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตำ�่ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

• อาจารย์ประจ�ำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์
		 ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
		 สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก
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• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
		 ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
		 ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก�ำหนดจะต้องมีความรู้
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก�ำหนดจะต้องมีความรู้
		 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
		 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
		 กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
		 หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
		 ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
		 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบ
ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
• อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
• อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
		 หรือเทียบเท่าและด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์ 		 หรือเทียบเท่าและด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ำกว่า
		 ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
		 รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
		 โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
		 โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10.		การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
รวม

ปริญญาเอก

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
- มีผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึง่ ตรง
		 หรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 10 เรือ่ ง 		 หรือสัมพันธ์กบั หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่นอ้ ยกว่า 5 เรือ่ ง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก�ำหนดจะต้องมีความรู้
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก�ำหนดจะต้องมีความรู้
		 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
		 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
		 หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
		 หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
		 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
		 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
• แผน ก1
• แบบ 1
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
		 คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
		 คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง
• แผน ก2
• แบบ 2
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
		 คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
		 คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
		 โดยบทความที่น�ำเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
		 การประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
• แผน ข
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
		 การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
• วิทยานิพนธ์
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
• การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน
							 - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต�ำแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต�ำแหน่งทางวิชาการระดับ
								 รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน
							 - หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท�ำวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
เกณฑ์ 10 ข้อ

เกณฑ์ 10 ข้อ

3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1. จ�ำนวนอาจารย์
- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจ�ำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัตอิ าจารย์
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร

- คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า

- คุณวุฒิขั้นต�่ำปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน

• อาจารย์ประจ�ำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
		 หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
		 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

• อาจารย์ประจ�ำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
		 หรือเทียบเท่าที่มีต�ำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
		 หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
		 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

• อาจารย์พิเศษ
• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต�่ำปริญญาโท
		 หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
		 หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- มีประสบการณ์ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำ
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ�ำ
		 เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
		 เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
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เกณฑ์การประเมิน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

10. การปรับปรุง
- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
		 หลักสูตรตามรอบ
		 ระยะเวลาที่ก�ำหนด
รวม

เกณฑ์ 5 ข้อ

เกณฑ์ 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
		ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก�ำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผา่ น” หากไม่ผา่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึง่ ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่ น”
		 									 (คะแนนเป็น ศูนย์)
		หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้
			 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
			 2. หนังสือน�ำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
			 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน�ำส่ง สกอ.หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ.
				 และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
		 พันธกิจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นวิชาการและวิชาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรทีก่ ำ� หนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผูม้ คี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส�ำนึก และความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก�ำกับและส่งเสริม การด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ได้จดั ท�ำมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพือ่ มุง่ เน้นเป้าหมาย การจัดการศึกษาทีผ่ ลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ซึง่ เป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ได้เชือ่ มัน่ ถึงคุณภาพของบัณฑิตทีผ่ ลิตออกมาเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นแต่ละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปทีค่ ณ
ุ ภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท�ำ และคุณภาพผลงานวิจยั ของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
		 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
		 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท�ำหรือผลงานวิจัยของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
			 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
			 - ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
			 - ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 		 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการก�ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก�ำหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชีน้ จี้ ะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต ในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
		 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการค�ำนวณ
		 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
					 คะแนนที่ได้ =
											 จ�ำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ข้อมูลประกอบ
		 จ�ำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�ำนวนบัณฑิต
ที่ส�ำเร็จการศึกษา
หมายเหตุ :
		 - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
			 หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน�ำผลการด�ำเนินงานของหลักสูตรในรอบ
			 ที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน
		 - กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
		 - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต
			 อาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่
			 เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน
			 ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ�ำนวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 %
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 		 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระ
						 ภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส�ำเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ได้งานท�ำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ�ำภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส�ำเร็จการศึกษา
เมือ่ เทียบกับบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้ การนับการมีงานท�ำนับกรณีการท�ำงานสุจริตทุกประเภท
ที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ�ำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค�ำนวณร้อยละของผู้มีงานท�ำของ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค�ำนวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่
หลังส�ำเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร
			จ�ำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100
							จ�ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส�ำรวจทั้งหมด
การค�ำนวณค่าร้อยละนี้ไม่น�ำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท�ำแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
		 คะแนนที่ได้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5
												

100

หมายเหตุ :
		 - จ�ำนวนบัณฑิตทีต่ อบแบบส�ำรวจจะต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของจ�ำนวนบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
		 - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ตอ้ งประเมินตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 และ 2.2 เนือ่ งจากไม่มผี สู้ ำ� เร็จการศึกษา ส�ำหรับหลักสูตร
			 ปรับปรุงทีม่ นี กั ศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนือ่ งจากมีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาแล้ว
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2			 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั
						 การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้าคิดอย่างเป็นระบบวิจยั เพือ่ หาค�ำตอบทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรูเ้ พือ่ จัดท�ำผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการใช้ความรูอ้ ย่างเป็น
ระบบและสามารถน�ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ ตัวบ่งชีน้ จี้ ะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานที่ตพี มิ พ์เผยแพร่ตอ่ ผู้สำ� เร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100
								 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
คะแนนที่ได้ =		
x5
												
40

หมายเหตุ :
		 - การนับการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จการศึกษา นับ ณ วันทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
			 ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
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ก�ำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

0.10

• บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.20

• บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

• บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

• บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

• บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

• บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
• ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

		 การส่งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้นำ� เสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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ก�ำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

		 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
		 1. ผลงานวิจยั ทีม่ ชี อื่ นักศึกษาและอาจารย์รว่ มกันและนับในตัวบ่งชีน้ แี้ ล้ว สามารถน�ำไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
		 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
การประเมินนั้นๆ
		 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2			 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
						 ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจยั
เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้ เพื่อ
จัดท�ำผลงานทีแ่ สดงถึงความสามารถในการใช้ความรูอ้ ย่างเป็นระบบและสามารถน�ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานที่ตพี มิ พ์เผยแพร่ตอ่ ผู้สำ� เร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
x 100
								 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
		 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา
คะแนนที่ได้ =
x5
												
80

หมายเหตุ :
		 - การนับการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จการศึกษา นับ ณ วันทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
			 ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
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ก�ำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

• บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

• บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

• บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

• บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

• บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
• ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

		 การส่งบทความเพือ่ พิจารณาคัดเลือกให้นำ� เสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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ก�ำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

		ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ :
		 1. ผลงานวิจยั ทีม่ ชี อื่ นักศึกษาและอาจารย์รว่ มกันและนับในตัวบ่งชีน้ แี้ ล้ว สามารถน�ำไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
		 2. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ำ� เร็จการศึกษาให้นบั ผลงานทุกชิน้ ทีม่ กี ารตีพมิ พ์เผยแพร่ในปีการประเมินนัน้ ๆ
		 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
		 ความส�ำเร็จของการจัดการศึกษาขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึง่ คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความส�ำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึง่ ต้องเป็นระบบทีส่ ามารถ
คัดเลือกนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส�ำเร็จการศึกษา และการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส�ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
		 ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก
(core subjects) (2) กลุม่ ทักษะชีวติ และอาชีพ (life and career skills) (3) กลุม่ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media
and technology skills)
		 ทักษะส�ำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญมาก คือ
		 1. กลุม่ ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปญ
ั หา (critical thinking
and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและ
ความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
		 2. กลุม่ ทักษะสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด้วย
การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy)
		 3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว และ
ยืดหยุน่ (adaptability and flexibility) ความคิดริเริม่ และการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง (initiative and self-direction)
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น�ำและรับผิดชอบต่อสังคม
(leadership and social responsibility)
		 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ระบบการรับนักศึกษา
การส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ กับนักศึกษาภายใต้การด�ำเนินการดังกล่าวให้พจิ ารณา
จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
		 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
		 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
		 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 		 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส�ำเร็จ แต่ละหลักสูตร
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีส่ อดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก�ำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือ
วิธกี ารคัดนักศึกษาให้ได้นกั ศึกษาทีม่ คี วามพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเรียน และ
มีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก�ำหนด
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
		 - การรับนักศึกษา
		 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
		ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้พจิ ารณาในภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท�ำให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่มแี นวคิด • ไม่มีการน�ำ • มีการน�ำ
ในการก�ำกับ ระบบกลไก
ระบบกลไก
ติดตามและ ไปสูก่ าร
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบตั /ิ
ปฏิบตั /ิ
• ไม่มีข้อมูล
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
หลักฐาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3

4

5

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบตั /ิ
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบตั /ิ
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผล
การประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบตั /ิ ด�ำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2			 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ นื้ ฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส�ำนึกสาธารณะ
มีการวางระบบการดูแลให้คำ� ปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส�ำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรก�ำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
		 - การควบคุมการดูแลการให้ค�ำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
		 - การควบคุมดูแลการให้ค�ำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
		 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้พจิ ารณาในภาพรวมของผลการ ด�ำเนินงาน
ทัง้ หมด ทีท่ ำ� ให้ได้นกั ศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่มกี ลไก
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่มแี นวคิด • ไม่มีการน�ำ • มีการน�ำ
ในการก�ำกับ ระบบกลไก
ระบบกลไก
ติดตามและ ไปสูก่ าร
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบตั /ิ
ปฏิบัติ/
• ไม่มีข้อมูล
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
หลักฐาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3

4

5

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผล
การประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3			 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ผลการประกันคุณภาพควรท�ำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน
ในประเด็นต่อไปนี้
		 - การคงอยู่
		 - การส�ำเร็จการศึกษา
		 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หมายเหตุ :
		 - การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวน
			 ที่ด�ำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2
		 - อัตราการคงอยูข่ องนักศึกษา คิดจากจ�ำนวนนักศึกษาทีเ่ ข้าในแต่ละรุน่ ลบด้วยจ�ำนวนนักศึกษาทีอ่ อก
			 ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท�ำงานของนักศึกษา
			 ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ�ำนวนทีร่ บั เข้าในแต่ละรุน่ ทีม่ บี ณ
ั ฑิตส�ำเร็จการศึกษาแล้ว
		 - การคิดร้อยละของจ�ำนวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น
ตัวอย่างการค�ำนวนหลักสูตร 4 ปี
ปีการศึกษา
2553
2554
2555

จำ�นวนรับเข้า จำ�นวนสำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร 2
1
2556
2557
2558

จำ�นวนที่ลาออก
และคัดชื่อออกสะสมจนถึง
สิ้นปีการศึกษา 2558 3

X
X
X

						 อัตราการส�ำเร็จการศึกษา =
						 อัตราการคงอยู่ =

-

x 100
x 100
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

• ไม่มีการ • มีการ
• มีการ
• มีการรายงาน • มีการรายงาน
• มีการรายงานผลการ
รายงาน
รายงาน
รายงานผล
ผลการ
ผลการด�ำเนินงาน ด�ำเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ผลการ
ผลการ
การด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
ครบทุกเรือ่ งตาม ค�ำอธิบายในตัวบ่งชี้
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน ครบทุกเรื่อง
ครบทุกเรื่อง ค�ำอธิบาย
• มีแนวโน้มผลการด�ำเนินงาน
ในบางเรื่อง ตามค�ำ
ตาม
ในตัวบ่งชี้
ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง
อธิบาย
ค�ำอธิบาย • มีแนวโน้มการ • มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น
ในตัวบ่งชี้
ในตัวบ่งชี้
ด�ำเนินงานที่ดีข้นึ
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
• มีแนวโน้ม
ในทุกเรื่อง
สถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมี
ผลการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
ด�ำเนินงาน
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ที่ดีขึ้น
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
ในบางเรื่อง
เป็นผลการด�ำเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
		 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส�ำคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ ประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพือ่ ให้ได้อาจารย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสม มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับสภาพบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กร
และการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพ ผูบ้ ริหารต้องมีการก�ำหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรม การด�ำเนินงาน
ตลอดจนการก�ำกับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตราก�ำลังอาจารย์มีจ�ำนวนเหมาะสมกับจ�ำนวนนักศึกษา
ที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ�ำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต�ำแหน่งทางวิชาการ และความ
ก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
		 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
			 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
			 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
			 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 		 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก�ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ทเี่ หมาะสม โปร่งใส นอกจากนีต้ อ้ งมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก�ำหนดนโยบาย แผนระยะยาว
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผน
และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด�ำเนินงาน ตลอดจนการก�ำกับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
		 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 - ระบบการบริหารอาจารย์
		 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
		ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด�ำเนินงานทั้งหมด ที่ท�ำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มี
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่มแี นวคิด • ไม่มีการน�ำ • มีการน�ำ
ในการก�ำกับ ระบบกลไก
ระบบกลไก
ติดตามและ ไปสูก่ าร
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบตั /ิ
ปฏิบัติ/
• ไม่มีข้อมูล
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
หลักฐาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3

4

5

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผล
การประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 		 คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท�ำให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยท�ำให้อาจารย์มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญทางสาขาวิชาทีเ่ ปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต�ำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
		 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย
		 - ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
		 - ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
		 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 - จ�ำนวนบทความของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
			 และ Scopus ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
		 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส�ำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ
หรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
		 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
		 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
		 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
		 หลักสูตรระดับปริญญาโท
		 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
		 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
		 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
		 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
		 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
					 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
							 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =						 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
					 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
		คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�ำเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�ำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
		 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0-5
		หลักสูตรระดับปริญญาตรี
		 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
		 ศาสตราจารย์รวมกันที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
		หลักสูตรระดับปริญญาโท
		 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
		 ศาสตราจารย์รวมกันที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
		 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
		 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
		 ศาสตราจารย์รวมกันที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการค�ำนวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
					 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
x 100
								 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
						 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
คะแนนที่ได้ =
x5
					 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำได้สร้างสรรค์ขนึ้ เพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงาน
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�ำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด�ำเนินการ ต�ำราหรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
		 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
		 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
		หลักสูตรระดับปริญญาโท
		 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
		 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรตามสูตร
					
ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
x 100
										 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =		 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร x 5
						 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
												 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ก�ำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

0.40

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท�ำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1

1.00

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
• ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
• ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�ำเนินการ
• ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
• ต�ำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ต�ำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น�ำมาขอรับการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการ
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		 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น�ำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ก�ำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

		 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
จ�ำนวนบทความของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้วา่ เป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษาเป็นหลักสูตรทีส่ ำ� คัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความส�ำคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
		 บทความวิจยั และบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถ ในการท�ำวิจัยมี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความ
ที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน�ำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ
ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ�ำนวนบทความของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดง
ให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
		 การค�ำนวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ�ำหลักสูตรปริญญาเอกนัน้ โดยน�ำเสนอในรูปสัดส่วน ทัง้ นี้ พิจารณาผลการด�ำเนินงาน
5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
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เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 อัตราส่วน จ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
		 อัตราส่วน จ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ที่กำ� หนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
		กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 อัตราส่วน จ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ที่ก�ำหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. อัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร =
จ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

2. แปลงค่าที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
		 คะแนนที่ได้ = อัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร x 5
							 อัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
											
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
		 ถ้าอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีจ�ำนวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งด�ำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
		 - จ�ำนวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010-2014
			 เท่ากับ 15 บทความ และจ�ำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
		 - ในจ�ำนวนนีม้ บี ทความ 8 บทความ ในฐานข้อมูล Scopus ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครัง้ และ
			 มีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
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ดังนั้น อัตราส่วนจ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร =
				จ�ำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง = 8+2 = 10 = 2.0
					

จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทั้งหมด

5

5

				น�ำมาค�ำนวณคะแนน = 2.0 x 5 = 4.0 คะแนน
												 2.5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 		 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน�ำไปสูก่ ารมีอตั ราก�ำลังอาจารย์ทมี่ จี ำ� นวนเหมาะสมกับจ�ำนวนนักศึกษา
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชีน้ ใี้ ห้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน ในประเด็น
ต่อไปนี้
		 - การคงอยู่ของอาจารย์
		 - ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

• ไม่มีการ • มีการ
• มีการ
• มีการรายงาน • มีการรายงาน
• มีการรายงานผลการ
รายงาน
รายงาน
รายงานผล
ผลการ
ผลการด�ำเนินงาน ด�ำเนินงานครบทุกเรื่อง
ผลการ
ผลการ
การด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน
ครบทุกเรือ่ ง
ตามค�ำอธิบายในตัวบ่งชี้
ด�ำเนินงาน ด�ำเนินงาน ครบทุกเรื่อง
ครบทุกเรื่อง ตามค�ำอธิบาย • มีแนวโน้มผลการด�ำเนินงาน
ในบางเรื่อง ตาม
ตาม
ในตัวบ่งชี้
ที่ดีข้นึ ในทุกเรื่อง
ค�ำอธิบาย
ค�ำอธิบาย • มีแนวโน้ม
• มีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น
ในตัวบ่งชี้
ในตัวบ่งชี้
การด�ำเนินงาน
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้น
• มีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง ในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมี
ผลการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
ด�ำเนินงาน
และกรรมการผูต้ รวจประเมิน
ที่ดีขึ้น
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
ในบางเรื่อง
เป็นผลการด�ำเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
		 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก�ำกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่
ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส�ำคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด�ำเนินการหลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รวมทัง้ การวางระบบผูส้ อนและอาจารย์ทปี่ รึกษา ซึง่ ต้องเป็นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์
และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นนักศึกษา
เป็นส�ำคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
		 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1		 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2		 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3		 การประเมินผู้เรียน
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4		 ผลการด�ำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

80 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1			 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุม
ก�ำกับการจัดการรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นกับนักศึกษาเป็นส�ำคัญ
โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส�ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้น
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
		 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
		 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
		
		ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใดให้พจิ ารณาในภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน
ทัง้ หมดทีท่ ำ� ให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่มแี นวคิด • ไม่มีการน�ำ • มีการน�ำ
ในการก�ำกับ ระบบกลไก
ระบบกลไก
ติดตามและ ไปสูก่ าร
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบตั /ิ
ปฏิบัติ/
• ไม่มีข้อมูล
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
หลักฐาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3

4

5

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผล
การประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 		 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 หลักสูตรต้องให้ความส�ำคัญกับการวางระบบผูส้ อนในแต่ละรายวิชา โดยค�ำนึงถึงความรูค้ วามสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส�ำหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก�ำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระทีเ่ หมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา
ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระต้องสามารถให้ค�ำปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการ พัฒนาหัวข้อจนถึงการท�ำ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย จนส�ำเร็จการศึกษา
		 กระบวนการเรียนการสอนส�ำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก�ำหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท�ำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่ใด
ก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส�ำหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน
ในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
		 - การก�ำหนดผู้สอน
		 - การก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท�ำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
			 และการจัดการเรียนการสอน
		 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
			 การบริการวิชาการทางสังคม และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
			 ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
		 - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
			 ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
		 - การช่วยเหลือ ก�ำกับ ติดตามในการท�ำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
			 และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
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		ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล
การด�ำเนินงานทั้งหมด ที่ท�ำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของ
ผูเ้ รียนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรูบ้ รรลุตามเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่มแี นวคิด • ไม่มีการน�ำ • มีการน�ำ
ในการก�ำกับ ระบบกลไก
ระบบกลไก
ติดตามและ ไปสูก่ าร
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบตั /ิ
ปฏิบัติ/
• ไม่มีข้อมูล
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
หลักฐาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3

4

5

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผล
การประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3			 การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน�ำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
(assessment for learning) การประเมินที่ท�ำให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน�ำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรูข้ องนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มกี ารประเมิน เพือ่ จุดมุง่ หมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
มีการก�ำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมี
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท�ำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส�ำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องให้ความส�ำคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
		 - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
		 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
		 - การก�ำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
		 - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
		ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของ
ผลการด�ำเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้
ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
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เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่มแี นวคิด • ไม่มีการน�ำ • มีการน�ำ
ในการก�ำกับ ระบบกลไก
ระบบกลไก
ติดตามและ ไปสูก่ าร
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบตั /ิ
ปฏิบัติ/
• ไม่มีข้อมูล
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
หลักฐาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3

4

5

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผล
การประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4			 ผลการด�ำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ผลการด�ำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้การด�ำเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด�ำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรจะเป็นผูร้ ายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ในแบบรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการด�ำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน เท่ากับ 0
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงานทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปี มีคา่ คะแนนเท่ากับ 4.00
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงานทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปี มีคา่ คะแนนเท่ากับ 4.50
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงานทีร่ ะบุไว้ในแต่ละปี มีคา่ คะแนนเท่ากับ 4.75
มีการด�ำเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
หมายเหตุ :
		คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
		 ข้อ 2 ระบุวา่ “กรณีทสี่ ถาบันอุดมศึกษาจะจัดท�ำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด�ำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด�ำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด�ำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ด�ำเนินการจัดท�ำระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7
โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้
ให้ค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท�ำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”
		 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ�ำนวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น
เพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก�ำหนดตัวบ่งชี้ผลการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒไิ ด้เอง ซึง่ แต่ละหลักสูตรมีอสิ ระในการก�ำหนดตัวบ่งชีผ้ ลการด�ำเนินงานทีใ่ ช้ในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ�ำปีทรี่ ะบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์
ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบัน
อุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใด
มีความประสงค์กำ� หนดตัวบ่งชีแ้ บบเดิมก็สามารถกระท�ำได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชีใ้ หม่ ให้นำ� เสนอ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”
86 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
		 ในการด�ำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท�ำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ�ำรุงรักษาที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ กี่ ำ� หนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
		 องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก
			 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1			 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต�ำรา สิง่ พิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด�ำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
		 ในการรายงานการด�ำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด�ำเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
		 - ระบบการด�ำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสว่ นร่วมของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรเพือ่ ให้
			 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
		 - จ�ำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
		 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่ สิง่ สนับสนุน
			 การเรียนรู้
		ในการประเมินเพือ่ ให้ทราบว่าอยูใ่ นระดับคะแนนใด ให้พจิ ารณาในภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

• ไม่มีระบบ • มีระบบ
• มีระบบ
• ไม่มีกลไก
มีกลไก
มีกลไก
• ไม่มแี นวคิด • ไม่มีการน�ำ • มีการน�ำ
ในการก�ำกับ ระบบกลไก
ระบบกลไก
ติดตามและ ไปสูก่ าร
ไปสู่การ
ปรับปรุง
ปฏิบตั /ิ
ปฏิบัติ/
• ไม่มีข้อมูล
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
หลักฐาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ

3

4

5

• มีระบบ
มีกลไก
• มีการน�ำ
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด�ำเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผล
การประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการน�ำระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด�ำเนินงาน
• มีการประเมินกระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน
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บทที่ 5
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด�ำเนินการ ในระดับคณะ
จ�ำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์พิจารณา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิ
		 ปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
		 ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ

1.4 จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
		 ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
		 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอก ต่อจ�ำนวน
อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ
		 และนักวิจัย

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ต่ออาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย

3. การบริการวิชาการ

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

4.1 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
		 และวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5. การบริหารจัดการ

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก�ำกับ
		 ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
		 และเอกลักษณ์ของคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพ หลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
		 พันธกิจทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผเู้ รียนมีความรูใ้ นวิชาการและวิชาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรทีก่ ำ� หนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริม่ ตัง้ แต่การก�ำหนดปัจจัยน�ำเข้าทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีก่ ำ� หนด
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1		 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2		 อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3		 อาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4		 จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5		 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6		 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 		 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ผลการด�ำเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
		 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
		
		 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้ =
							 จ�ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
		 - หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
			 อุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ตอ้ งน�ำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนัน้ มาค�ำนวณในตัวบ่งชีน้ ี้ แต่ตอ้ ง
			 รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
		- ในการค�ำนวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน�ำมาค�ำนวณ
			 ทั้งตัวตั้งตัวหาร
		 - ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดด�ำเนินการแล้วแต่ยังมี
			 นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น�ำมาค�ำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
			 เท่านั้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 		 อาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดทีต่ อ้ งการบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและ
ความลุม่ ลึกทางวิชาการ เพือ่ ปฏิบตั พิ นั ธกิจส�ำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจยั เพือ่ การติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กบั หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
		 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
			 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนด
			 ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
		 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
			 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนด
			 ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
				 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 100
						 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
			
		 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ =
x5
								 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
										
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
		 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�ำเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�ำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		 2. การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ
ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�ำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�ำที่ระบุในค�ำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ�ำนวน
อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 		 อาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
		 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
			ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
			 ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
		 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
			ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
			 ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการตามสูตร
				 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
x 100
						
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำคณะทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
			
		 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
คะแนนที่ได้ =
x5
								 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำคณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
										
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 		 จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งส�ำหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก�ำลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต บัณฑิต
ดังนั้น คณะจึงควรมีจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกิน
จ�ำนวนเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
		 ในกรณีที่จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ำน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
เป็นคะแนน 5
		 ในกรณีที่จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ำมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค�ำนวณหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ำกับเกณฑ์มาตรฐาน และน�ำค่าความ
แตกต่างมาพิจารณา ดังนี้
		 ค่าความแตกต่างของจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 ก�ำหนดเป็นคะแนน 0
		 ค่าความแตกต่างของจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ำที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำ� มาเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ตามสูตรเพือ่ เป็นคะแนนของหลักสูตรนัน้ ๆ
สูตรการค�ำนวณจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ค�ำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง จ�ำนวน
นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนกับจ�ำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาทีเ่ ปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก�ำหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค�ำนวณ ดังนี้
				 SCH = ∑nici
				 เมื่อ ni = จ�ำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
					ci = จ�ำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. ค�ำนวณค่า FTES โดยใช้สูตรค�ำนวณ ดังนี้
		
จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =
												
												

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จ�ำนวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
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การปรับจ�ำนวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มกี ารปรับค่าจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน�ำมารวมค�ำนวณหาสัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ�ำ
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ�ำแยกตามกลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ�

กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
		 - แพทยศาสตร์
		 - พยาบาลศาสตร์

8:1
4:1
6:1

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

20 : 1

3. วิศวกรรมศาสตร์

20 : 1

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

8:1

5. เกษตร ป่าไม้ และประมง

20 : 1

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

25 : 1

7. นิติศาสตร์

50 : 1

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

30 : 1

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

8:1
25 : 1

สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน�ำมาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร
		 สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลา – สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
		 ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำที่เป็นจริง
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำตามเกณฑ์มาตรฐาน
X 100
			 สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2. น�ำค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค�ำนวณคะแนน ดังนี้
		 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
		 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
		 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น�ำมาคิดคะแนนดังนี้
จาก 2.3)
		
คะแนนที่ได้ = 5 - (ค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้
														
4
ตัวอย่างการค�ำนวณ
จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
														

24 - 25 x 100 = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
25

จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
32 - 25 x 100 = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน
ค่
า
ความแตกต่
า
งจากเกณฑ์
ม
าตรฐาน
=
														
25
จ�ำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำ ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =
														

28 - 25 x 100 = ร้อยละ 12
25

คะแนน = 5 – (12) = 5 - 3 = 2 คะแนน

						 4

หมายเหตุ :
		 - การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรทีส่ ภาวิชาชีพก�ำหนดสัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ�ำไม่ตรงกับ
			 สัดส่วนที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
			 ให้สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพก�ำหนด
		 - กรณีทคี่ ณะมีหลายกลุม่ สาขา ต้องแยกอาจารย์ประจ�ำว่าอยูก่ ลุม่ สาขาใดก่อนน�ำมาหาค่าคะแนน
			 ของแต่ละกลุ่ม แล้วน�ำมาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 		 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์กบั นักศึกษา เพือ่ การ
ด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค�ำปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงานเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้
บริการทั้งหมดต้องให้ความส�ำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. จัดบริการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
		 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
		 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
		 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตำ�่ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
		 5. น�ำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
		 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 		 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษา
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด�ำเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ ผู้เข้าร่วม
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ทีป่ ระกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก�ำหนดเพิ่มเติม
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และน�ำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check,
Act) ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. จัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการ
จัดท�ำแผนและการจัดกิจกรรม
		 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด�ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
				 (1) คุณธรรม จริยธรรม
				 (2) ความรู้
				 (3) ทักษะทางปัญญา
				 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
				 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
		 4. ทุกกิจกรรมที่ด�ำเนินการมีการประเมินผลความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน�ำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานครั้งต่อไป
		 5. ประเมินความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
		 6. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
		 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�ำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส�ำเร็จและเกิดประโยชน์จ�ำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด�ำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัด
การเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
			 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
			 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1			 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง
การด�ำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
ทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั จากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจยั ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์
		 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
			 - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
				 ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
			 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
			 - สิง่ อ�ำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
				 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
			 - กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริมงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
				 งานสร้างสรรค์ การจัดให้มศี าสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)
		 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
		 4. จัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
		 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก�ำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
		 6. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิข์ องงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ ำ� ไปใช้ประโยชน์
และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 		 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้		 ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท�ำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
		 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้
ที่ส�ำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงจ�ำนวนเงินต่อจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยประจ�ำเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
		1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ�ำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�ำหนดให้
			 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�ำหนดให้
			 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
		 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�ำหนดให้
			 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
		2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ�ำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�ำหนดให้
			 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�ำหนดให้
			 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
		 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก�ำหนดให้
			 เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

101

สูตรการค�ำนวณ
1.ค�ำนวณจ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ�ำนวน
อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
			
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
												
จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย

2. แปลงจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
			
		 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได้ =
x5
								 จ�ำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
		 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
		 1. จ�ำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
		 2. ให้นบั จ�ำนวนเงินทีม่ กี ารลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทนิ นัน้ ๆ
ไม่ใช่จ�ำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
		 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณี
ที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
		 4. การนับจ�ำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีไ่ ด้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ�ำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการ

102 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 		 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ขนึ้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
ผลงานทางวิชาการอยูใ่ นรูปของบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในรายงาน สืบเนือ่ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�ำเนินการ ต�ำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
		1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
		 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
			 ที่ก�ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
		กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
			 ที่ก�ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
		กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
			 ที่ก�ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
		 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
		กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
			 ที่ก�ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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		กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
			 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
			 ที่ก�ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
		กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
			 ที่ก�ำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน�ำ้ หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจยั ตามสูตร
			 ผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
x 100
							 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
		 คะแนนที่ได้ =		 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย x 5
							 ร้อยละของผลรวมถ่วงน�้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
											
ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ก�ำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

0.40

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท�ำเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
• ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2

0.80

• บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน�ำเสนอ
สภาสถาบันอนุมตั แิ ละจัดท�ำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีอ่ อกประกาศ (ซึง่ ไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1
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ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

1.00

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
• ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
• ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด�ำเนินการ
• ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
• ต�ำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว
• ต�ำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น�ำมาขอรับการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการ

		 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น�ำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ก�ำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ำ�หนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80

งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.00

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

		 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
		 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค�ำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�ำงาน
วิจัยเพื่อตอบค�ำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท�ำประโยชน์
ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น�ำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1		 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 		 การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค�ำนึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม โดยศึกษาความต้องการของกลุม่ เป้าหมายน�ำมาจัดท�ำแผนบริการวิชาการ
ประจ�ำปีทั้งการบริการวิชาการที่ท�ำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท�ำเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส�ำเร็จของการบริการวิชาการ และน�ำมาจัดท�ำเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน�ำมาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1 จัดท�ำแผนการบริการวิชาการประจ�ำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก�ำหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส�ำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ�ำคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 2. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมตามแผน มีการจัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
		 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
		 4. ประเมินความส�ำเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในข้อ 1 และน�ำเสนอ
กรรมการประจ�ำคณะ เพื่อพิจารณา
		 5. น�ำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
		 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�ำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด�ำเนินงานด้านนีใ้ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการ
เข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1		 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 		 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท�ำนุบำ� รุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 2. จัดท�ำแผนด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม และก�ำหนดตัวบ่งชีว้ ดั ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
		 3. ก�ำกับติดตามให้มีการด�ำเนินงานตามแผนด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 4. ประเมินความส�ำเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
		 5. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
		 7. ก�ำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6-7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลการท�ำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1		 การบริหารของคณะเพื่อการก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
								 และเอกลักษณ์ของคณะ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2		 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1			 การบริหารของคณะเพื่อการก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
						 และเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงั คม และ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด�ำเนินพันธกิจหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงาน
ผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและการด�ำเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทัง้ สอดคล้องกับกลุม่ สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสูแ่ ผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีตามกรอบเวลาเพือ่ ให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ ละเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 2. ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินทีป่ ระกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
		 3. ด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
		 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการทีอ่ ธิบายการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
		 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
		 6. การก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
		 7. ด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกทีเ่ หมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ ด้ปรับให้การด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึง่ ของการ
บริหารงานคณะตามปกติทปี่ ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5-6 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2			 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 กระบวนการ
อธิบายตัวบ่งชี้
		 บทบาทหน้าที่ของคณะในการก�ำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด�ำเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจะมุง่ ไปทีร่ ะบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพือ่ ให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. มีระบบและกลไกในการก�ำกับการด�ำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
		 2. มีคณะกรรมการก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่ ำ� หนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ�ำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
		 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
		 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก�ำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ�ำคณะเพื่อพิจารณา
		 5. น�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ�ำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้
อย่างต่อเนื่อง
		 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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บทที่ 6
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด�ำเนินการ
ในระดับสถาบัน จ�ำนวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพสถาบัน
1. การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์พิจารณา

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

1.2 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิ
		 ปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
		 ทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบัน
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
		 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำ
		 และนักวิจัย

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย

3. การบริการวิชาการ

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

4.1 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
		 และวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ำกับ
		 ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
		 และเอกลักษณ์ของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ

5.3 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพ หลักสูตร
		 และคณะ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2. การวิจัย
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
		 พันธกิจที่ส�ำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก�ำหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบนั ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ พันธกิจดังกล่าว จึงเกีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก�ำหนดปัจจัยน�ำเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
ก�ำหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ทมี่ ปี ริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1		 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2		 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3		 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4		 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
			 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5		 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 		 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ผลการด�ำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่สถาบันรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
		 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการค�ำนวณ
		
		 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้ =
							 จ�ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
		 หลักสูตรทีไ่ ด้รบั การรับรองโดยระบบอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ตอ้ งน�ำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนัน้ มาค�ำนวณในตัวบ่งชีน้ ี้ แต่ตอ้ งรายงานผลการรับรอง
ตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 		 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดทีต่ อ้ งการบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและ
ความลุม่ ลึกทางวิชาการ เพือ่ ปฏิบตั พิ นั ธกิจส�ำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจยั เพือ่ การติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กบั หลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
		 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
			 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
			 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
		 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
			 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
			 ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
			 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
					 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำสถาบันทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
					
ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ =
x5
						 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
		 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส�ำเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส�ำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ
มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
		 2. การนับจ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ
ในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค�ำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ�ำที่ระบุในค�ำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ�ำนวน
อาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 		 อาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
		 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0-5
		 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
			 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
			 และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
		 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
			 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
			 และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการค�ำนวณ
1. ค�ำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการตามสูตร
			 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ x 100
					 จ�ำนวนอาจารย์ประจ�ำสถาบันทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค�ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
						 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
คะแนนที่ได้ =
x5
					 ร้อยละของอาจารย์ประจ�ำสถาบันที่ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการที่ก�ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4			 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นกั ศึกษาอย่างครบถ้วนตัง้ แต่การให้คำ� ปรึกษา ทัง้ ด้าน
วิชาการและการใช้ชวี ติ จัดบริการข้อมูลหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ เช่น ทุนกูย้ มื การศึกษา แหล่งทุน การศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงาน
เมื่อส�ำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. จัดบริการให้ค�ำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
		 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
		 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
		 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต�่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
		 5. น�ำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
		 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ

118 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 			 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด�ำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. จัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำแผนและการจัดกิจกรรม
		 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด�ำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
		 - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก�ำหนดโดยสถาบัน
		 - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
		 - กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
		 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
		 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
		 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
		 4. ทุกกิจกรรมที่ด�ำเนินการ มีการประเมินผลความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน�ำผล
การประเมินมาปรับปรุงการด�ำเนินงานครั้งต่อไป
		 5. ประเมินความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
		 6. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
		 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม และ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด�ำเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทีเ่ กิดประโยชน์ การวิจยั จะประสบความส�ำเร็จและเกิดประโยชน์จำ� เป็นต้องมีสว่ นประกอบทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ
คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์
ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1		 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
			 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2		 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
			 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3		 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 		 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง
การด�ำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่
ก�ำหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครือ่ งมืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก�ำลังใจ
แก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานวิจยั ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
		 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
			 -		ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือ
					ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
			 -		ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
			 -		สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
					เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
			 -		กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริมงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
					สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
		 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
		 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
		 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก�ำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
		 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2			 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้		 ปัจจัยน�ำเข้า
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท�ำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
		 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้
ที่ส�ำคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
		 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการค�ำนวณ
		

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
										จ�ำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
คะแนนที่ได้ =		
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3			 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ�ำและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ�ำและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ขนึ้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงาน
ทีท่ ำ� ร่วมกับอุตสาหกรรมทีผ่ า่ นการประเมินต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว ต�ำราหรือหนังสือทีใ่ ช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต�ำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
		 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ�ำและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการค�ำนวณ
		
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
คะแนนที่ได้ =		
										
จ�ำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
		 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบัน
มีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค�ำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท�ำงาน
วิจัยเพื่อตอบค�ำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท�ำประโยชน์ให้
สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
น�ำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 		 การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค�ำนึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน�ำมาจัดท�ำแผนบริการ
วิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท�ำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท�ำเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส�ำเร็จของการบริการวิชาการ และน�ำมาจัดท�ำเป็นแผนการ
ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. ก�ำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
		 2. จัดท�ำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก�ำหนดในข้อ 1
		 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
		 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด�ำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
		 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
		 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ 2
โดยมีจำ� นวนอาจารย์เข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทงั้ หมดของสถาบัน ทัง้ นีต้ อ้ งมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส�ำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด�ำเนินงานด้านนีใ้ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจดุ เน้นเฉพาะทีแ่ ตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1		 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 		 ระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท�ำนุบำ� รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 2. จัดท�ำแผนด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม และก�ำหนดตัวบ่งชีว้ ดั ความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
		 3. ก�ำกับติดตามให้มีการด�ำเนินงานตามแผนด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 4. ประเมินความส�ำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
		 5. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
		 7. ก�ำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6-7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท�ำหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลการท�ำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
		 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1		 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
								 และเอกลักษณ์ของสถาบัน
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2		 ผลการบริหารงานของคณะ
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3		 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1			 การบริหารของสถาบันเพื่อการก�ำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
						 และเอกลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงั คม และ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการด�ำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำแผน
เพื่อก�ำหนดทิศทางการพัฒนาและการด�ำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ�ำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์
		 2. การก�ำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ คณะด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินทีป่ ระกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
		 3. ด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
		 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการ ทีอ่ ธิบายการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน
		 5. การก�ำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานในสถาบันมีการด�ำเนินการจัดการความรูต้ ามระบบ
		 6. การก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
		 7. การก�ำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด�ำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก�ำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5-6 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 		 ผลการบริหารงานของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 ผลลัพธ์
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 ผลการด�ำเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก�ำกับ ติดตาม และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด�ำเนินงานใน
แต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด
เกณฑ์การประเมิน
		 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
			
		 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได้ =
										
จ�ำนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ :
		 คณะที่ได้ด�ำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ตอ้ งน�ำคะแนนผลการประเมินของคณะนัน้
มาค�ำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3			 ระบบก�ำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้		 กระบวนการ
ค�ำอธิบายตัวบ่งชี้
		 สถาบันมีหน้าที่ก�ำกับการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ด�ำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�ำหนด สะท้อนการจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
		 1. มีระบบและกลไกในการก�ำกับติดตามการด�ำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
		 2. มีคณะกรรมการก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่ ำ� หนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
		 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
		 4. น�ำผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะทีผ่ า่ นการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
		 5. น�ำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด�ำเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
		 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการด�ำเนินการ
1 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
2 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
5 ข้อ

มีการด�ำเนินการ
6 ข้อ
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บทที่ 7
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทและวิสยั ทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติดว้ ย
เพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ทีป่ ระเทศก�ำหนดและมุง่ สูเ่ ป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ เอกลักษณ์ของสถาบัน
การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
เพือ่ น�ำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน ดังนัน้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มี
การด�ำเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก�ำหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไก
การด�ำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผรู้ บั ผิดชอบ / ผูบ้ ริหาร / ผูเ้ กีย่ วข้อง / ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีสว่ นร่วม เมือ่ ครบ
หนึง่ ปีการศึกษาก็ตอ้ งมีการประเมินผลการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพือ่ น�ำไปปรับปรุง
พัฒนาในปีถดั ไป โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด�ำเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้
สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทีค่ ณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
อุดมศึกษาจัดท�ำขึน้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพือ่ การเผยแพร่หลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้รายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด�ำเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ�้ำซ้อนของการจัดท�ำรายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการ การประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท�ำขึน้ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
และเชือ่ มโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร
		 มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
			 องค์ประกอบที่ 1		 การก�ำกับมาตรฐาน
			 องค์ประกอบที่ 2		 บัณฑิต
			 องค์ประกอบที่ 3		 นักศึกษา
			 องค์ประกอบที่ 4		 อาจารย์
			 องค์ประกอบที่ 5		 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
			 องค์ประกอบที่ 6		 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
		 องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ�ำนวน
เกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีคา่ คะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนัน้ มีผลการด�ำเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถอื ว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 2-6 ดังแสดง
ตามภาพต่อไปนี้
ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6
คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6
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ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

					
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้
คะแนนรวมเฉลี่ย =
											
13

		 ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
		 คะแนนระดับหลักสูตร = 0					 หมายถึง
		 คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00		 หมายถึง
																

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ
คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้

คะแนน 1

ระดับคุณภาพ

0.01-2.00

น้อย

2.01-3.00

ปานกลาง

3.01-4.00

ดี

4.01-5.00

ดีมาก

		 แม้วา่ หลักสูตรไม่ผา่ นองค์ประกอบที่ 1 (การก�ำกับมาตรฐาน) ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้อง
ประเมินตัวบ่งชีข้ ององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพือ่ ให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้อง
รายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอบ
ที่

คะแนน
ผ่าน

1
2
3

จำ�นวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ไม่ผ่านการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบ
ที่ 2-6

2
3

3.1,
3.2,
3.3
4.1,
4.2,
4.3

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน

-

2.1,
2.2

-

-

-

-

4

3

5

4

5.1

6

1

-

5.2,
5.3,
5.4
6.1

รวม

13

7

4

2

ผลการประเมิน

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2–องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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2. ระดับคณะ
		 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ดว้ ย เพือ่ ให้ผบู้ ริหารคณะได้นำ� ไปใช้เป็นข้อมูลใน การปรับปรุงพัฒนา
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้

I

P

O

1

6

1.5,
1.6

1.1

2

3

1.2,
1.3,
1.4
2.2

2.1

2.3

3

1

-

3.1

-

4

1

-

4.1

-

5

2

-

-

รวม

13

4

5.1,
5.2
7

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การด�ำเนินการต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด�ำเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด�ำเนินงานระดับดีมาก

2

ผลการประเมิน

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
		 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1–องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

137

3. ระดับสถาบัน
		 การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทัง้ ระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลีย่ ในแต่ละพันธกิจ นอกจากนัน้ มีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ดว้ ย เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสถาบันได้นำ� ไปใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงพัฒนา
ตามตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้

I

P

O

1

5
3

1.4,
1.5
2.1

1.1

2

1.2,
1.3,
2.2

3

1

-

3.1

-

4

1

-

4.1

-

5

3

-

5.2

รวม

13

3

5.1,
5.3
7

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การด�ำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การด�ำเนินการต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การด�ำเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การด�ำเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การด�ำเนินงานระดับดีมาก

2.3

3

ผลการประเมิน

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร
* ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
		 สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1-องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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ภาคผนวก
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การรับนักศึกษา
1

การก�ำหนดเป้าหมายจ�ำนวนรับนักศึกษาค�ำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจ�ำที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)

2

เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรูท้ กี่ ำ� หนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรูพ้ นื้ ฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคุณสมบัตเิ ฉพาะอืน่ ฯลฯ)

3

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน

4

นักศึกษาทีร่ บั เข้าเรียนในหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัตแิ ละศักยภาพในการเรียนจนส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ

5

ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส�ำเร็จการศึกษา

6

การก�ำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
และคุณสมบัติพื้นฐานที่น�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย

7

กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)

140 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
การควบคุมดูแลการให้คำ�ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1

การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก�ำกับให้จ�ำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

2

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)

3

การแนะน�ำการลงทะเบียนเรียนโดยค�ำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา

4

การจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การรูจ้ กั นักศึกษา การแลกเปลีย่ นข้อมูลนักศึกษาในกลุม่ อาจารย์ผสู้ อนเพือ่ การพัฒนา
นักศึกษา (ผลการเรียนลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)

5

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

6

การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต�่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน
หรือส�ำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)

7

ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

8

บัณฑิตศึกษา การก�ำหนดเวลาให้ค�ำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค�ำปรึกษา
การท�ำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

9

สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม

10

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา

11

การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

12

การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ

13

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

14

การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน

15

การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ�ำกัด

16

หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

17

การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ
ให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3
1

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร

2

อัตราการส�ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

3

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา

4

บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง มีศกั ยภาพการวิจยั ที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ ากกระบวนการวิจยั ของตนเอง

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบการรับอาจารย์
1

การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�ำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2

การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มี
อยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท�ำงานตาม
ความช�ำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต้องมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ต�ำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ�ำนวนทีไ่ ม่ตำ�่ กว่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก�ำหนดโดย สกอ.

ระบบการบริหารอาจารย์
4

สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต�ำแหน่งทางวิชาการ
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด

5

ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก�ำลัง
ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ�ำคณะ)

6

สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก�ำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตราก�ำลังแผนการ
สรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ�ำรงรักษา แผนการหาต�ำแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอื่นๆ
ตามบริบท

7

ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก�ำหนด สถาบันต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ�ำกัดอย่างเป็นระบบ

8

มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุล
กับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา

9

การก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรอย่างชัดเจน

10

การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

142 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ระบบการบริหารอาจารย์
11

ระบบการก�ำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

12

ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

13

ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน

14

ระบบการยกย่องและธ�ำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
15

สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

16

การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต

17

การควบคุม ก�ำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

18

การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร

19

การส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�ำนวนอาจารย์ที่มีการท�ำวิจัย เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน)

20

การประเมินการสอนของอาจารย์ และน�ำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

21

อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ ในสาขา/หลักสูตร

22

บัณฑิตศึกษา ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก�ำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
1

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

2

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

3

จ�ำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

143

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1

หลักสูตรมีการก�ำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2

เนือ้ หาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทนั สมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นกั ศึกษาได้เรียน

3

หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

4

ค�ำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ�ำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน
ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมี
การสังเคราะห์การเรียนรู้

5

เนื้อหาที่ก�ำหนดในรายวิชาไม่มีความซ�้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร

6

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก�ำหนดในรายวิชาและหลักสูตร

7

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก�ำหนดในค�ำอธิบายรายวิชาครบถ้วน

8

การเปิดรายวิชามีล�ำดับก่อนหลังที่เหมาะสมเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด

9

การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส�ำเร็จได้ทันตามเวลาที่ก�ำหนดในหลักสูตร

10

การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

11

การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล
มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
12

การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด�ำรงชีวิต

13

หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส�ำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระ
ที่ก�ำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
14

เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อน มีจุดเน้น

15

การควบคุมก�ำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม

16

หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ
หลักสูตร

17

หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2
การวางระบบผู้สอน
1

ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช�ำนาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค�ำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ท�ำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)

2

หลักสูตรก�ำหนดผูส้ อนให้นกั ศึกษาได้เรียนจากผูส้ อนทีม่ คี วามช�ำนาญหลากหลาย เพือ่ ให้มโี อกาสได้รบั
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูส้ อนหลากหลายความรูแ้ ละประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตรนักศึกษา
ควรได้เรียนกับอาจารย์ผสู้ อนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)

3

มีการก�ำกับมาตรฐานการท�ำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม

4

การก�ำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท�ำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษา และมีการก�ำกับให้ด�ำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา

5

นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือ ระบบปกติ/ระบบทางไกลต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน

6

หากมีการก�ำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค�ำแนะน�ำ และการปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
7

หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอมีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้
ค�ำปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา

8

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค�ำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท�ำวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา

9

มีการควบคุมก�ำกับจ�ำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก�ำหนด

10

มีการก�ำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาท�ำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการเรียนการสอน
11

การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

12

การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

13

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้น ทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ

14

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นต้องมีก่อนเข้า
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ)

15

การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท�ำงาน/
การประกอบอาชีพ
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16

การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท�ำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร การพูด
ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)

17

การเตรียมความพร้อมด้านการท�ำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท�ำ/การเผยแพร่
ผลงาน)

18

การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน

19

มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20

การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online learning

21

การส่งเสริมการท�ำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ�ำนวนอาจารย์ที่มีการท�ำวิจัย เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน)

22

มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน�ำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์

23

อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร

24

การควบคุมก�ำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)
25

การน�ำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

26

การน�ำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

27

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)

28

ระบบการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าในการท�ำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)

29

มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

30

มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
31

การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้น
ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

32

มีระบบก�ำกับการท�ำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส�ำคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์

33

มีระบบการก�ำกับติดตามความก้าวหน้าในการท�ำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส�ำเร็จ
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

34

หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา

35

มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท�ำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ต่อภาคการศึกษา
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36

มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก

37

มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส�ำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

38

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสาร ที่ไม่มี
คุณภาพ

39

การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท�ำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท�ำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุน

40

การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน หรือให้
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3
1

การก�ำหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม

2

น�ำ้ หนักขององค์ประกอบในการประเมิน สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบตั ิ สัมมนาฯลฯ)

3

การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)

4

การก�ำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้

5

การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์
ข้อสอบปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้
และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท�ำงาน)

6

การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

7

การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดสินเกรดชัดเจนสอดคล้องกับ
ที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการ
ตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)

8

การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF

9

การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
10

การก�ำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันชัดเจน

11

ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้

12

วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัย
ที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้
1

การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)

2

การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากร การเรียนรู้
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย

3

การจัดพื้นที่/สถานที่ส�ำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท�ำงานร่วมกัน

4

มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

5

ส�ำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)
6

การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด�ำเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก�ำหนดความคาดหวังสูงกว่า
ข้อก�ำหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก�ำหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี

7

มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท�ำวิจัย

8

มีห้องท�ำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท�ำวิจัย

9

มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ�ำเป็นและเหมาะสมในการท�ำวิจัย

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
					 ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งที่
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด
					 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือ
เป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
					 ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
					 ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้
วารสารทางวิชาการทีม่ รี ายชือ่ อยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสาร
แนบท้ายระเบียบนี้
					 ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สาํ หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
						 (๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม�่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
						 (๒)		 มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร
และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
						 (๓)		 มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
						 (๔)		 มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
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-๒						 (๕)		 บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
ที่ตรง หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
						 (๖)		 วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
						 (๗)		 มีบทคัดย่อของบทความทีเ่ ป็นทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
						 (๘)		 มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกัน
ในทุกบทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
					 ข้อ ๔ เมือ่ สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
					 ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่
วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓
							 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
														
												
(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
												
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ
		 วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 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 ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI)
เฉพาะวารสารทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นกลุม่ ที่ ๑ และกลุม่ ที่ ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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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 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์ของ
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้อง
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด สําหรับตําแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกาํ หนด
หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
			 ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
			 ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสารทาง
วิชาการท่ีมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
			 ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
			 (๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม�่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
			 (๒) มีการระบุสาํ นักพิมพ์หรือหน่วยงานทีต่ พี มิ พ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ สาขาวิชา
ของบทความที่จะรับตีพิมพ์
			 (๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
			 (๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา
คุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
			 (๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรงหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
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			 (๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกให้ถือว่า
เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
			 (๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
			 (๘) มีการตีพมิ พ์บทความทีม่ รี ปู แบบการตีพมิ พ์ทไี่ ด้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ
ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
			 ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓
แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
			 ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่
วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร ตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
		 วารสารทางวิชาการทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นฐานข้อมูลทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 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 ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI)
เฉพาะวารสารทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นกลุม่ ที่ ๑ และกลุม่ ที่ ๒ (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป
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