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บทที ่1 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
  
1. เหตุผลและความจําเป+นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจําเป+นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต+องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการ ให+บริการทาง
วิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4 ประการดังกล�าว                 
มีความสําคัญอย�างย่ิงต�อการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ันและระยะยาวปIจจุบันมีปIจจัยภายใน และภายนอกหลาย
ประการท่ีทําให+การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป;นสิ่งจําเป;นท่ีจะต+องเร�งดําเนินการ ปIจจัย            
ดังกล�าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศแนวโน+มแตกต�างกันมากข้ึนซ่ึงจะ ก�อให+เกิด
ผลเสียแก�สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท+าทายของโลกาภิวัตน.ต�อการอุดมศึกษาท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข+ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย+ายนักศึกษาและบัณฑิตการประกอบอาชิพของบัณฑิตในอนาคตอันเป;นผลจาก การรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงท้ังสองประเด็นต+องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป;นท่ีจะต+องสร+างความม่ันใจแก�สังคมว�าสามารถพัฒนาองค.ความรู+และผลิต
บัณฑิตตอบสนองต�อยุทธศาสตร. การพัฒนาประเทศให+มากข้ึนไม�ว�าจะเป;นการสร+างขีด ความสามารถในการแข�งขัน
ระดับสากลการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการการพัฒนา อาชีพคุณภาพชีวิตความเป;นอยู�ระดับ
ท+องถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต+องให+ข+อมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเป;นประโยชน.ต�อผู+มีส�วนได+ส�วน
เสีย ท้ังนักศึกษา ผู+จ+างงาน ผู+ปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมต+องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปXดโอกาสให+ผู+มีส�วนได+ส�วนเสียมีส�วนร�วม(participation) มีความ
โปร�งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได+ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542  แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให+
สถานศึกษาทุกแห�งจัดให+มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให+มีสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหน+าท่ีประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได+ประกาศใช+มาตรฐานการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม2549 เพ่ือเป;น
กลไก กํากับมาตรฐานระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน�วยงาน โดยทุกหน�วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได+ใช+เป;นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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8) กระทรวงศึกษาธิการได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได+ประกาศแนว ทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให+การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป;นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต�ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 24 
เมษายน 2554 เพ่ือเป;นกลไกส�งเสริมและกํากับให+สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให+มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ�ม 

 
1.2 วัตถุประสงค0ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร�วมกับต+นสังกัดจําเป;นต+องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค.ดังนี้ 
1) เพ่ือให+สถาบันได+มีพัฒนามุ�งสู�วิสัยทัศน. และยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขัน โดยระบบดังกล�าว

จะต+องเป;นไปตามเจตนารมณ.ของ พ.ร.บ. และเป;นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ และ
นานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแต�ระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหน�วยงานเทียบเท�า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห.เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ในองค.ประกอบคุณภาพต�างๆ ว�าเป;นไปตามเกณฑ.และได+มาตรฐาน 

3) เพ่ือให+หลักสูตร คณะวิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอัน
จะนําไปสู�การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู�เป̂าหมาย (targets) และเป̂าหมายสงค. (goals) ท่ีต้ังไว+ตาม
จุดเน+นของตนเอง 

4) เพ่ือให+ได+ข+อมูลท่ีสะท+อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข+อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานในแต�ละระดับอย�างต�อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือให+ข+อมูลสาธารณะท่ีเป;นประโยชน.ต�อผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย ทําให+ม่ันใจว�าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร+างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได+มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพ่ือให+หน�วยงานต+นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง มีข+อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป;น
สําหรับการส�งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

2. กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเก่ียวข�องกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได+กําหนดจุดมุ�งหมาย

และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ�งเน+นคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียดได+ในหมวด6 มาตรฐานและ
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การประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด+วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ” เพ่ือใช+เป;นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในเป;นการสร+างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให+เป;นไปตามนโยบาย เป̂าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษา
และหรือหน�วยงานสังกัด โดยหน�วยงานต+นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให+มีระบบ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให+ถือว�าการประกันคุณภาพภายในเป;นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต+องดําเนินการ
อย�างต�อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป ท่ีเป;นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต�อสภาสถาบันหน�วยงาน      
ต+นสังกัดและหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องเพ่ือพิจารณาและเปXดเผยต�อ สาธารณชนเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป;นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให+มีการติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุ�งหมายหลักการและ แนวการจัดการศึกษาใน    
แต�ละระดับซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค.การมหาชน) หรือเรียกชื่อ
อย�างย�อว�า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติพ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ได+กําหนดให+
สถานศึกษาทุกแห�งต+องได+รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย�างน+อย1 ครั้งในรอบ5 ป  นับต้ังแต�การประเมิน           
ครั้งสุดท+ายและเสนอผลการประเมิน ต�อหน�วยงานท่ี เก่ียวข+องและสาธารณชน 

 

2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป9ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ได+กําหนดแนวทางการพัฒนาและ 
แก+ปIญหาอุดมศึกษาท่ีไร+ทิศทางซํ้าซ+อน ขาดคุณภาพและขาดประสิทธิภาพโดยใช+กลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป;นกลไกหลักในการดําเนินการกล�าวคือให+มีการสร+างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ตามพันธกิจของสถาบันในแต�ละกลุ�ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน+นระดับการศึกษา ท่ีต�างกัน รวมท้ังมีพันธกิจและ
บทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต�างกันตามความ หลากหลายท้ังการพัฒนาฐานรากสังคม
เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับท+องถ่ินการขับเคลื่อน ภาคการผลิตในชนบทท+องถ่ินและระดับประเทศ
จนถึงการแข�งขันในโลกาภิวัตน. ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต�ละ กลุ�มเหล�านี้จะนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาและส�งผล
กระทบท่ีเป;นประโยชน.ต�อประเทศอย�างมี นัยสําคัญ อาทิสามารถสร+างความเป;นเลิศได+ตามพันธกิจของตัวเองสามารถ
ตอบสนองต�อยุทธศาสตร.การ พัฒนาประเทศดีข้ึนส�งผลเชิงบวกต�อการผลิตพัฒนาและการทํางานของอาจารย.สามารถ
ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเป;นความต+องการของสังคมลดการว�างงานโดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ�มเหล�านี้มี
กลไกร�วมกันในการประกันคุณภาพเพ่ือให+นักศึกษาสามารถต�อยอดถ�ายโอนแลกเปลี่ยนกันได+ระหว�างกลุ�มและในระยะ
ยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสู�ระบบรับรองวิทยฐานะ(accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะ ให+ความเชื่อถือ
เป;นฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนย+ายหน�วยกิต 



คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  4 

 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ดังกล�าว กระทรวงศึกษาธิการได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป  2551 กําหนดประเภทหรือกลุ�มสถาบันศึกษาเป;น 4 กลุ�ม คือ  

กลุ�ม ก วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึงสถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตระดับตํ่ากว�าปริญญาตรีจัดฝeกอบรม
สนองตอบความต+องการของท+องถ่ินเพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรู+เข+าสู+ภาคการผลิตจริงในชุมชนสถาบันสนับสนุน
รองรับการเปล่ียนอาชีพพื้นฐานเช�นแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรเป;นแหล�งเรียนรู+ ท่ีส�งเสริมให+ประชาชนได+มีโอกาส
เรียนรู+ตลอดชีวิตอันจะนําไปสู�ความเข+มแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี 
เพ่ือให+ได+บัณฑิตท่ีมีความรู+ความสามารถเป;นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสร+างความเข+มแข็งให+กับหน�วยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาคเพ่ือรองรับการดํารงชีพสถาบัน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด+วยก็ได+ 

กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง   หมายความถึงสถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ�ม
สาขาวิชาท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร.กายภาพ วิทยาศาสตร.ชีวภาพ สังคมศาสตร.หรือมนุษยศาสตร. รวมท้ังสาขา
วิชาชีพเฉพาะทางสถาบันอาจเน+นการทําวิทยานิพนธ.หรือการวิจัยหรือเน+นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู+ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูงหรือเน+นท้ังสองด+าน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา     
ภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ�มนี้อาจจําแนกได+เป;น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1               
เป;นสถาบันท่ีเน+นระดับบัณฑิตศึกษาและลักษณะท่ี 2 เป;นสถาบัน ท่ีเน+นระดับปริญญาตรี 

กลุ�ม ง สถาบันท่ีเน�นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึงสถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน+นการทํา
วิทยานิพนธ.และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน+นการผลิตบัณฑิตท่ีเป;นผู+นําทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให+อยู�ในแนวหน+าระดับสากล มุ�งสร+างองค.ความรู+ทฤษฎี
และข+อค+นพบใหม�ทางวิชาการ 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงต+องสร+างกลไกการประเมินคุณภาพให+สอดรับกับการ แบ�งกลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ�มดังกล�าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดให+อุดมศึกษาไทยในช�วงป  
2555-2559 ต+องมีการพัฒนาอย�างก+าวกระโดดเพ่ือเป;นแหล�งความรู+ท่ีตอบสนองการแก+ไขปIญหาวิกฤตและชี้นําการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนของชาติ และท+องถ่ินโดยเร�งสร+างภูมิคุ+มกันในประเทศให+เข+มแข็งข้ึนภายใต+หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และต+องส�งเสริมการพัฒนาประเทศให+สามารถแข�งขันได+ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดยให+
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให+มีคุณภาพ ผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรงตามความต+องการของ
ตลาดแรงงานสามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเองและเพ่ือช�วยเหลือสังคม มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ทางกายและจิตใจ รวมท้ังพัฒนาอาจารย.ให+ เป;นมืออาชีพและผู+เชี่ยวชาญมืออาชีพให+เป;นอาจารย.พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย.ให+เป;นท่ียอมรับของสังคมมีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยใช+ความรู+ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิด สร+างสรรค.บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป;นมิตรต�อสิ่งแวดล+อม ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนา
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เพ่ือประโยชน.สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยท้ังนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติ
อุดมศึกษาเป;นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน.ป  2559 “อุดมศึกษาเป;นแหล�งองค.ความรู+และพัฒนา
กําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย�างยั้งยืน สร+างสังคมการเรียนรู+ ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11(พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงใน
สังคมประชาคมอาเซียนและมุ�งสู�คุณภาพอุดมศึกษานานาชาติ” 

 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด+วยมาตรฐาน 3 ด+าน ได+แก� 

มาตรฐานด+านคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานด+านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด+านการสร+างและพัฒนา
สังคมฐานความรู+และสังคมแห�งการเรียนรู+มาตรฐานย�อยท้ัง 3 ด+านนี้อยู�ในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบด+วย
มาตรฐานย�อย3 มาตรฐานเช�นกัน  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค.ท้ังในฐานะพลเมืองและพล
โลกมาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร+างสังคมแห�งการเรียนรู+/สังคมแห�งความรู+แต�ละ
มาตรฐานย�อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล+องและสัมพันธ.กับมาตรฐานย�อยของมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพ่ือให+การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ�งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของ
ชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป;นมาตรฐานแม�บทแล+ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได+จัดทํา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู�การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุ�มสถาบันท่ีมีปรัชญาวัตถุประสงค.และพันธกิจในการจัดต้ังท่ีแตกต�างกันได+อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบด+วยมาตรฐานหลัก 2 ด+าน คือ มาตรฐานด+านศักยภาพและความพร+อมในการจัดการศึกษาและมาตรฐานด+าน
การดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดกลุ�มสถาบันอุดมศึกษาเป;น 4 กลุ�ม ได+แก� กลุ�ม ก 
วิทยาลัยชุมชน กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน+นระดับปริญญาตรี กลุ�ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน+นการวิจัย
ข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนอกจากนั้น ยังได+จัดทํา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให+เป;นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป;นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแต�ละระดับ คุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให+คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ต+องเป;นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู+อย�างน+อย 5 ด+านคือด+านคุณธรรมจริยธรรมด+านความรู+ด+านทักษะทางปIญญา 
ด+านทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบและด+านทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลขการ สื่อสารและการ
ใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.4 กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ0 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติพ.ศ.2542 มีผลบังคับใช+สํานักงานคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน�วยงานต+นสังกัดท่ีทําหน+าท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได+เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให+คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให+สอดคล+องกับเจตนารมณ.แห�ง พระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล�าวซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2543 ได+มีมติเห็นชอบกับ ระบบประกันคุณภาพ
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การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  ซ่ึงต�อมาได+จัดทําเป;นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องระบบหลักเกณฑ0และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 
เพ่ือใช+เป;นแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ ให+ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส�งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให+มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให+มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน�วยงานต+นสังกัดท่ีมีหน+าท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร+อม
สําหรับการประเมินคุณภาพจาก ภายนอกรวมถึงสนับสนุนให+มีการแต�งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาข้ึนในแต�ละ คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบายหลักเกณฑ.แนวทางวิธีการตรวจสอบ
และประเมิน ระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต�ละคณะวิชาหรือ 
สถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได+จัดทํากฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑ0และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2546 เพื่อให+เป;นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติพ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว+ตามประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได+ถือปฏิบัติมาอย�างต�อเนื่อง ต�อมาในป  2553 กระทรวงศึกษาธิการได+ออกกฎกระทรวง
ว�าด�วยระบบหลักเกณฑ0และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิมโดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว+ในฉบับเดียวกันโดยมีการปรับให+คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาทําหน+าท่ีหลัก2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ.และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเพ่ือส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาแก�สถานศึกษาโดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย�างต�อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให+ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด+วย การประเมินคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและกําหนดให+หน�วยงานต+น สังกัดจัดให+มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย�างน+อยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจ+งผลให+สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมท้ังเปXดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต�อสาธารณชน 

 

3. การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ก�อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได+ตระหนักดี ถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได+จัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง นโยบายและ แนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแต�ป  พ.ศ.2539 เพ่ือเป;นแนวทางในการ ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ3 ประการคือการให+เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมี
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อิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร+อม ของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบ
คุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได+ (accountability) 

ต�อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ได+ระบุให+หน�วยงานต+นสังกัดและสถานศึกษาจัดให+มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการ กําหนดให+
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน+าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย และพัฒนา และมาตรฐาน การอุดมศึกษาท่ี
สอดคล+องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและแผนการศึกษาแห�งชาติสนับสนุน ทรัพยากรติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเป;นอิสระ และความเป;นเลิศทางวิชาการ
ของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว�าด+วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต�ละแห�งและกฎหมายท่ีเก่ียวข+องสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน+าท่ีร�วมกับสถานศึกษาในการจัด ให+มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด+วยกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข+อ 33 

ให+สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการดําเนินการ
ของสถานศึกษา เพ่ือให+มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย�างต�อเนื่อง และเตรียมความพร+อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคล+องกับระดับการพัฒนาของสถาบันโดยอาจเป;นระบบประกัน
คุณภาพท่ีใช+กันแพร�หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป;น ระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แต�ไม�ว�าจะเป;น
ระบบคุณภาพแบบใดจะต+องมีกระบวนการทํางานท่ี เริ่มต+นจากการวางแผนการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาท้ังนี้เพ่ือให+ การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป̂าประสงค.และมีพัฒนาการอย�าง
ต�อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป;น หลักประกันแก�สาธารณชนให+ม่ันใจว�าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร+างผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลักการท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต�อไปนี้ 
1) ส�งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต+ความสอดคล+องกับ

หลักเกณฑ.ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป;นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปIจจัยนําเข+า และกระบวนการซ่ึงสามารถ

ส�งเสริมและนําไปสู�ผลลัพธ.ของการดําเนินการอย�างมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม� ประกอบด+วยการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช+ในป การศึกษา 2557 
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 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต� การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมินฯ จะมุ�งไปท่ี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให+สามารถส�งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การ
ดําเนินงานให+เป;นไปตามท่ีกําหนด สะท+อนการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ 

 - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป;นการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบัน
ต+องการให+คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ�มสถาบัน ซ่ึงเป;นการประเมินความเข+มแข็งทาง
วิชาการ 

 4) ให+อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเป;นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม�ให+เป;น
การทํางานซํ้าซ+อนเกินความจําเป;นหรือสร+างภาระการทํางานของหน�วยงาน 

 

  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ�งช้ีและเกณฑ0ประเมินคุณภาพ 
  มาตรฐานเป;นกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐานการอุดมศึกษาใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต�างๆต+องดําเนินการให+เป;นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวข+องอีกมากเช�น
เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ ภายนอกของสมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมติด+านต�างๆของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัย  ของรัฐ เป;นต+น 

กําหนดตัวบ�งชี้เป;น 2 ประเภท คือตัวบ�งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ.มาตรฐานเป;นข+อๆ กําหนดเกณฑ.การประเมินตัวบ�งชี้เป;น 5 

ระดับ มีคะแนนต้ังแต� 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนข+อและระบุว�าผลการดําเนินงานได+ก่ีข+อ 
ได+คะแนนเท�าใด กรณีท่ีไม�ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินไม�ครบท่ีจะได+ 1 คะแนน ให+ถือว�าได+ 0 คะแนน และการประเมิน
โดยกําหนดการให+คะแนนตามท่ีได+คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผล
การดําเนินการนั้นๆ ร�วมกันก�อนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู�ระหว�าง 0 – 5 

2) ตัวบ�งชี้เชิงปริมาณอยู�ในรูปของร+อยละหรือค�าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ.การประเมินเป;นคะแนน
ระหว�าง 1 ถึง 5 โดยเป;นค�าต�อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ (ซ่ึงอยู�ในรูปร+อยละ
หรือค�าเฉลี่ย) เป;นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ. โดยท่ีแต�ละตัวบ�งชี้จะกําหนดค�าร+อยละหรือค�าเฉลี่ยท่ีคิด
เป;นคะแนนเต็ม 5 ไว+ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได+กําหนดให+มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให+สถาบันอุดมศึกษาต�างๆ นําไปใช+เป;นแนวทาง (Guideline) ในการ
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จัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแต�ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต+การกํากับดูแลของสภาสถาบัน โดย
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษา และพันธกิจด+านการ
บริหารจัดการได+แก� (1)  พันธกิจด+านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด+านการวิจัย (3) พันธกิจด+านการบริการวิชาการ (4) 
พันธกิจด+านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ  สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะ
เน+นพันธกิจในด+านการผลิตบัณฑิตเป;นสําคัญส�วนพันธกิจด+านอ่ืนๆจะเป;นการบูรณาการเข+าไว+ด+วยกันหากเป;นตัวบ�งชี้
ในระดับคณะและสถาบัน จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการได+ท้ังหมดซ่ึงสามารถ
ชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค.ตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวข+องกับพันธกิจ
เหล�านั้นได+ท้ังหมดในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 6ของคู�มือฉบับน้ีจึงได+พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือให+
สถาบันอุดมศึกษานําไปเป;นกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต�ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับ สถาบัน การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมินจะมุ�งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�า
การประเมินคุณภาพเพื่อให+สามารถส�งเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานให+เป;นไป ตามท่ีกําหนด สะท+อนการ
จัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพและตัวบ�งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเป;นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน+นท่ีปIจจัยนําเข+าและ กระบวนการซ่ึงภายใต+ตัวบ�งชี้ท่ีเป;น
กระบวนการให+สามารถสะท+อนผลลัพธ.ของการดําเนินการตาม กระบวนการดังกล�าวด+วย 

   
  3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในด+านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู+ท่ีมีความสําคัญส�งผลให+การดําเนินงานประสบความสําเร็จ
และนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู+บริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะต+องให+
ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข+าใจร�วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให+
หน�วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมินและกระตุ+นให+เกิดการพัฒนาคุณภาพอย�าง
ต�อเน่ืองหน+าท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ หน�วยงานนี้ คือการจัดระบบประกันคุณภาพพร+อมท้ัง
กําหนดตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะและสถาบันระบบประกันคุณภาพท่ีใช+ต+อง
สามารถเชื่อมโยงให+เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ต้ังแต�ระดับบุคคลระดับหลักสูตรระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับ
สถาบันโดยอาจจําเป;นต+องจัดทําคู�มือคุณภาพในแต�ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แต�ท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือ
หน�วยงานนี้ต+องประสานงาน และผลักดันให+เกิดระบบฐานข+อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใช+งาน
ร�วมกันได+ในทุกระดับ 

 

3.1.4 ระบบฐานข�อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะห.ผลการดําเนินงานเป;นสิ่งจําเป;นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ
วิเคราะห.ผลการดําเนินงานจะไม�สามารถทําได+อย�างถูกต+องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข+อมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีเป;นจริง ถูกต+องตรงกันทุกระดับต้ังแต�ระดับบุคคลระดับหลักสูตรคณะวิชา และสถาบันตลอดจนเป;น
ข+อมูลท่ีสามารถเรียกใช+ได+อย�างรวดเร็วดังนั้นระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพ จึงเป;นปIจจัยสําคัญย่ิงท่ีจะส�งผลต�อ
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ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส�งผลต�อคุณภาพในทุก ข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแต�การวางแผนการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

 

4. ความเช่ือมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีว�าด+วย

การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได+กําหนดให+คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน+าท่ี พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล+องกับความต+องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห�งชาติและสอดคล+องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคํานึงถึงความเป;นอิสระและความเป;นเลิศทาง วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได+จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช+เป;น กลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและระดับหน�วยงานเพื่อนําไปสู�การกําหนด นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต�อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ได+ใช+ มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนร�มใหญ�เป;นกรอบใน
การพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุม เป̂าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและ
เป;นมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความ หลากหลายของกลุ�มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให+ทุกสถาบันสามารถ
นําไปใช+กําหนดพันธกิจและ มาตรฐานของการปฏิบัติงานได+ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได+ กําหนดเกณฑ.มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑ.การขอเปXดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ.
การกําหนดชื่อปริญญาหลักเกณฑ.และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด การศึกษานอกสถาน
ท่ีต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส�งเสริมให+สถาบันอุดมศึกษาได+พัฒนาด+านวิชาการและ วิชาชีพรวมท้ังการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให+มีความ ทัดเทียมกันและพัฒนาสู�สากลซ่ึงทําให+
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได+อย�างยืดหยุ�นคล�องตัวและต�อเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะท+อนให+
เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให+การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได+มาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ัง มาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษาท้ังมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธ.กับ มาตรฐานและหลักเกณฑ.
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห�งชาติ จึงจําเป;นต+องมีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไว+ในกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ.และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ท้ังนี้ความเชื่อมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ.เก่ียวข+องและการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 
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แผนภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงระหว�างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง

ประสงค.ท้ังในฐานพลเมืองและ
พลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสร+างสังคมแห�งการ
เรียนรู+/สังคมแห�งความรู+ 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

มาตรฐานด�าน

คุณภาพ

มาตรฐานด�านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด�านการสร�าง
และพัฒนาสังคม

ฐานความรู�และสังคมแห�ง
การเรียนรู� 

หลักเกณฑ0กํากับมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใต�ตัวบ�งชี้ตามพันธกจิของการอุดมศึกษา 
และการบริหาร 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได�คุณภาพ 
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5. ความเช่ือมโยงระหว�างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป;นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต+องดําเนินการ

อย�างต�อเน่ืองโดยมีการควบคุมดูแลปIจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ
นําไปสู�การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสมํ่าเสมอด+วยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจึงต+องดูแลปIจจัยนําเข+า(input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ. (output/outcome) ซ่ึงต�างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน+น
การประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว�างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป;นส่ิงจําเป;นโดยได+เชื่อมโยงให+เห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธ0ระหว�างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมิน 
                    คุณภาพภายนอก 

 
จากแผนภาพท่ี 1.2  จะเห็นว�าเม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน แล+ว 

จําเป;นต+องจัดทํารายงานประจําป9ที่เป+นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช+รูปแบบการจัดทํารายงานประจําป ท่ี
เป;นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานข+อมูลด+านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ซ่ึงเป;นการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ�านทางระบบออนไลน.ต้ังแต� การจัดเก็บข+อมูลพ้ืนฐาน
เอกสารอ+างอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือนําเสนอสภาสถาบันหน�วยงาน
ต+นสังกัดหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องและเปXดเผยต�อสาธารณชน ซ่ึงข+อมูลดังกล�าวจะเป;นข+อมูลเชื่อมโยงระหว�างการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต+นสังกัด ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจําเป;นต+องจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองท่ีมีความลุ�มลึกสะท+อนภาพท่ีแท+จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับหลักสูตรการดําเนินการ
ของคณะและสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช+สังคม 

 

 

ติดตามตรวจสอบโดย

ต+นสังกัดทุก 3 ป  

การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจําป  การตรวจเยีย่ม 
รายงานผลการ

ประเมิน 
การตดิตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน 

ข+อมูลป̂อนกลับ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข+อมูลป̂อนกลับ 
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บทที ่2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
1. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป;นท่ีทราบกันดีว�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเป;นต+องมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่องตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษาตามความเจริญก+าวหน+าทางเทคโนโลยีสภาพสังคม เศรษฐกิจความรู+และทักษะใน
อนาคตท่ีตลาดงานต+องการและพฤติกรรมการเรียนรู+ของผู+เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปIจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายใน
เข+าสู�รอบท่ีสาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข+าสู�รอบท่ีสี่ (2558-2562) 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มใช+มา
ต้ังแต�ป การศึกษา 2550 เป;นระบบแรกท่ีให+สถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งได+นําไปใช+ในการประเมินผลการดําเนินงานใน
ทุกป การศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นท่ีสะท+อนเอกลักษณ.ของแต�ละสถาบันในรอบแรกนี้ตัวบ�งชี้
ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบ�งชี้ท่ีเป;นปIจจัยนําเข+า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ. โดยครอบคลุม
องค.ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ.แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 
แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต�างๆ ท่ี
เก่ียวข+อง รวมท้ังสอดคล+องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ�งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค.การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต+หลักการสําคัญคือไม�เป;นภาระซํ้าซ+อนใน
การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ�งชี้ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประเมินได+ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ 
คือ ปIจจัยนําเข+า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ. อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหว�างมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 
ด+าน คือ ด+านนักศึกษาและผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย ด+านกระบวนการภายใน ด+านการเงิน และด+านบุคลากรการเรียนรู+
นวัตกรรม ในส�วนของเกณฑ.การประเมิน มีท้ังเกณฑ.ท่ัวไปท่ีใช+กับทุกสถาบันและท่ีแยกใช+เฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเน+น
ต�างกัน ได+แก� สถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันท่ีเน+น
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเน+นการผลิตบัณฑิตเพียงอย�างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห�งยังไม�มีกระบวนการทํางานท่ีเน+นวงจนคุณภาพอย�างชัดเจน ตัวบ�งชี้ส�วนใหญ�จึงเป;นตัว
บ�งชี้ท่ีเน+นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรองแรก      
โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) กฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ.
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด+านต�างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
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รัฐมาเป;นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย�างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกัน
คุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุ�งเน+นการประเมินเฉพาะปIจจัยนําเข+าและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ.นั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได+นําตัวบ�งชี้ท่ีใช+ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ        
สมศ. มาใช+ โดยถือเป;นส�วนหนึ่งของตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาต+องดําเนินการ
ให+ครบถ+วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปIจจัยนําเข+า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ. ท้ังนี้ เกณฑ.ท่ี
พัฒนาข้ึนในรอบนี้ยังมีความแตกต�างจากรองแรก คือ มีการกําหนดประเภทเกณฑ.มาตรฐานท่ัวไปท่ีใช+กับทุกกลุ�ม
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ.มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ�มสถาบันอุดมศึกษา ได+แก� กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน+นระดับ
ปริญญาตรี กลุ�ม ค1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน+นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ�ม ค2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน+นระดับปริญญาตรี 
และกลุ�ม ง สถาบันท่ีเน+นการวิจัยข้ันสูง และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามท่ี
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม� (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ในป  พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ได+ตระหนักถึงความสําคัญของหน�วยย�อยของการอุดมศึกษาท่ีทําหน+าท่ีผลิตบัณฑิตให+มีคุณภาพ     
จึงได+กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา โดยให+พิจารณาเพ่ิมเติม
ในสาระท่ีเก่ียวข+องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 
ท้ังนี้ ได+กําหนดให+มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
โดยมีองค.ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด+าน ของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด+าน
อ่ืนๆ ท่ีจําเป;น สําหรับการพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ดําเนินไปพร+อมกัน หากเป;นตัวบ�งชี้ท่ีเน+นกระบวนการจะต+องมีการประเมินผลลัพธ.ภายใต+การดําเนินการตาม
ตัวบ�งชี้กระบวนการดังกล�าวด+วย (process performance) ซ่ึงได+กําหนดหลักการพัฒนาไว+ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด+วย 6 องค.ประกอบได+แก� องค.ประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน องค.ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค.ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค.ประกอบท่ี 4 อาจารย. องค.ประกอบท่ี 
5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน และองค.ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ ตัวบ�งชี้และเกณฑ.การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส�งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย.ต�อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ.ให+
เป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย. สื่ออุปกรณ.การเรียนการสอน 
ห+องสมุดและแหล�งการเรียนรู+ต�างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ รวมท้ัง
คุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ.และเผยแพร�ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด+วย 5 องค.ประกอบ ได+แก� องค.ประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค.ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให+ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต�ละหลักสูตรท่ีคณะดูแล 
รวมท้ัง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให+บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประเมิน
คุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด+วย 5 องค.ประกอบ ได+แก� องค.ประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต องค.ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค.ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค.ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค.ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน พิจารณาให+เป;นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได+แก� มาตรฐานด�านศักยภาพและความพร�อมใน
การจัดการศึกษา ประกอบด+วยด+านกายภาพ ด+านวิชาการ ด+านการเงิน ด+านการบริหารจัดการ มาตรฐานด�านการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ประกอบด+วยด+านการผลิตบัณฑิต ด+านการวิจัย ด+านการให+บริการทางวิชาการแก�
สังคม ด+านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ ควรมุ�งเน+นการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต�ละคณะ โดยครอบคลุมในด+านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการ
ประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ�งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต�ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับ สถาบัน ให+ได+ข+อมูล
ท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีได+คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต�ละคณะและภาพรวมของสถาบัน      
อันจะนําไปสู�การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ.และมาตรฐานท่ีต้ังไว+อย�างต�อเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงาน
ประจําป ท่ีเป;นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต�อ สกอ. ทุกป การศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบ 
อย�างน+อยหนึ่งครั้งในทุกสามป ตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสร+างความม่ันใจต�อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดย
ผู+เรียนมีงานทํา ผู+เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติและเพ่ือประกอบการพิจารณา
ข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 

อย�างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม�นี้จะมุ�งเน+นท่ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให+มีการดําเนินการต้ังแต�การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร+างความม่ันใจให+กับผู+ใช+บัณฑิตและส�งเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันให+เป;นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน.ท่ีสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด โดยให+สะท+อนผลการจัดการศึกษาได+อย�างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิต
ในแต�ละป การศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต            
โดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกป การศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให+ได+ข+อมูลเชิงปริมาณ
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และเชิงคุณภาพท่ีสะท+อนผลการผลิตบัณฑิตในแต�ละป การศึกษา เพ่ือสร+างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได+ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ.และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให+สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการดําเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให+มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย�างต�อเนื่อง สอดคล+องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป;นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เกณฑ.มาตรฐานต�างๆ  ท่ีเก่ียวข+องและเตรียมความพร+อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช+ ต+องสนองต�อเจตนารมณ.ของสถาบันอุดมศึกษาและ
กฎกระทรวงว�าด+วยระบบหลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเป;นระบบท่ีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึน หรือเป;นระบบท่ีเป;นท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกัน
คุณภาพได+ต้ังแต�ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช�น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป;นระบบท่ี
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง จะต+องได+รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต�อต+นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปXดเผยต�อสาธารณะ เพ่ือให+เป;นไปตาม
มาตรา 48 แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2558 แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 และข+อ 6 แห�งกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ หลักเกณฑ. และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2533 
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ป9การศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือให+การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน. จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด+วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บข+อมูล 
(Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต�ต+นป การศึกษา โดยนําผลการประเมินป ก�อนหน+านี้มาใช+เป;น
ข+อมูลในการวางแผนโดยต+องเก็บข+อมูลต้ังแต�มิถุนายน กรณีใช+ระบบเปXด-ปXดภาคเรียนแบบเดิม หรือ ต้ังแต�เดือน
สิงหาคม กรณีใช+ระบบเปXด-ปXดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดําเนินงานและเก็บข+อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต�ต+นป การศึกษา คือ เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 12 
ของป การศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ป ถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ป ถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว�างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
หรือ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของป การศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําข+อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังข+อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประป  และเสนอ
ต้ังงบประมาณป ถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช+งบประมาณกลางป หรืองบประมาณพิเศษก็ได+ 
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วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไว+ดังนี้ 
1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป การศึกษาใหม� 
2) สถาบันเก็บข+อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ�งชี้ท่ีได+ประกาศใช+บนระบบ CHE QA Online และ ให+มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป;นประจําทุกป ท้ังระดับหลักสูตรคณะวิชาและสถาบัน 
3)  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ�านระบบ CHE QA Online 
4) คณะหรือหน�วยงานเทียบเท�านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

คณะ 
5) คณะหรือหน�วยงานเทียบเท�าประเมินตนเองบนระบบ CHE  QA  Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรท่ีได+ประเมินไปแล+ว 
6) สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสถาบัน 
7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Onlineและยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร คณะ

วิชาพร+อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในป  การศึกษาถัดไป 
8) ผู+บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข+อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ท่ีสถาบันแต�งต้ัง (รวมท้ังข+อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป  
และแผนกลยุทธ. 

9) ส�งรายงานประจําป ท่ีเป;นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ�านระบบ CHE QA Onlineภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นป การศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาต+องมีการประเมินตนเองตามตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประกันคุณภาพภายในทุกป การศึกษา 
ท้ังระดับ หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป;นผู+แต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
และส�งผลการประเมินให+ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ�านระบบฐานข+อมูลด+านการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ท้ังนี้คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได+มากกว�าหนึ่ง
หลักสูตร หากเป;นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช�น หลักสูตร สาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  
  ในกรณีท่ีต+องการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติพ.ศ. 2552 องค.ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกําหนดไว+ดังนี้  
 - ผู+ทรงคุณวุฒิจํานวนอย�างน+อย 3 คน โดยเกินกว�าก่ึงหนึ่งเป;นผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย�างน+อย
หนึ่งคน ต+องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 
  - ประธานกรรมการเป;นผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
 ท้ังนี้คณะกรรมการทุกคนต+องเป;นผู+ท่ีข้ึนทะเบียนผู+ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการ อุดมศึกษา  
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของแต�ละระดับการศึกษา เป;นดังนี้  
 - ระดับปริญญาตรีคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับผู+ช�วย 
ศาสตราจารย.ข้ึนไป  
 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย.
ข้ึนไป  
 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย.
ข้ึนไป  
 ในกรณีท่ีประสงค.นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช+ในการ
ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ องค.ประกอบ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน 
กําหนดไว+ดังนี้ 
  - ผู+ทรงคุณวุฒิจํานวนอย�างน+อย 5 คน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับขนาดของสถาบัน  
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เป;นผู+ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธานคณะกรรมการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 - กรรมการ เป;นผู+ประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผ�านการฝeกอบรมหลักสูตรผู+ประเมินของ สกอ. อย�างน+อย
ร+อยละ 50 ส�วนผู+ประเมินจากภายในสถาบันต+องผ�านการฝeกอบรมหลักสูตรผู+ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัด
ฝeกอบรมให+โดยใช+หลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป;นดังนี้  
 1. ประธานกรรมการ  
     - ผู+ท่ีเป;นหรือเคยเป;นผู+บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท�าข้ึนไป และมีประสบการณ.เป;นผู+ประเมินคุณภาพ 
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท�า หรือ  
     - ผู+ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการระดับผู+ช�วยศาสตราจารย.ข้ึนไป และมีประสบการณ.เป;นผู+ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท�าข้ึนไป หรือ  
     - ผู+ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล+วว�ามีความเหมาะสม  
 2. กรรมการ  
     - กรณีเป;นอาจารย.ต+องทําหน+าท่ีเป;นอาจารย.ประจํามาแล+วไม�น+อยกว�า 2 ป  
     - กรณีเป;นฝ|ายสนับสนุน ต+องทําหน+าท่ีในระดับผู+อํานวยการหน�วยงานข้ึนไปมาแล+วไม�น+อยกว�า  2 ป   
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก+าวหน+าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนา คุณภาพการศึกษา อย�างน+อยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจ+งผลให+สถานศึกษาทราบ รวมท้ังเปXดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาต�อสาธารณชน เพ่ือให+เป;นไปตามข+อ 36 แห�งกฎกระทรวงว�าด+วยระบบ
หลักเกณฑ.และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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บทที่ 3 

นิยามศัพท0 
 

 

การจัดการความรู� (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค.ความรู+ท่ีมีอยู�ในองค.กร
ซ่ึงกระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให+เป;นระบบ เพ่ือให+ทุกคนในองค.สามารถเข+าถึงความรู+และ
พัฒนาตนเองให+เป;นผู+รู+ รวมท้ังปฏิบัติงานได+อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะนําส�งผลให+องค.กรมีความสามารถในเชิงแข�งชัน
สูงสุด โดยท่ีความรู+มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู+ท่ีฝIงอยู�ในคน (Tacit Knowledge) เป;น ความรู+ท่ีได+จากประสบการณ. พรสวรรค. หรือสัญชาติ
ญาณของแต�ละบุคคลในการทําความเข+าใจในสิ่งต�างๆ เป;นความรู+ท่ีไม�สามารถถ�ายทอดออกมาเป;นคําพูดหรือลาย
ลักษณ.อักษรได+โดยง�าย เช�น ทักษะในการทํางาน งานฝ มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห. บางครั้ง จึงเรียกว�าเป;นความรู+
แบบนามธรรม 

2. ความรู+ท่ีชัดแจ+ง (Explicit Knowledge) เป;น ความรู+ท่ีสามารถรวบรวม ถ�ายทอดได+ โดยผ�านวิธีต�างๆ เช�น 
การบันทึกเป;นลายลักษณ.อักษร ทฤษฎี คู�มือต�างๆ และบางครั้งเรียกว�าเป;นความรู+แบบรูปธรรม 
นพ.วิจารย. พานิช ได+ให+ความหมายของคําว�า “การจัดการความรู+” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรจุเป̂าหมายอย�างน+อย 4 
ประการไปพร+อมๆ กัน ได+แก� บรรลุเป̂าหมายของงาน บรรลุเป̂าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป̂าหมายการพัฒนาองค.กร
ไปเป;นองค.กรเรียนรู+ และบรรลุความเป;นชุมชน เป;นหมู�คณะ ความเอ้ืออาทรระหว�างกันในท่ีทํางาน 

การจัดการความรู+เป;นการดําเนินการอย�างน+อย 6 ประการต�อความรู+ ได+แก� 
  1. การกําหนดความรู+ท่ีจําเป;นหรือสําคัญต�องานหรือกิจกรรมของกลุ�มหรือองค.กร 
 2. การเสาะหาความรู+ท่ีต+องการ 
  3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร+างความรู+บางส�วนให+เหมาะต�อการใช+งานของตน 
 4. การประยุกต.ใช+ความรู+ในกิจการงานของตน 
 5. การนําประสบการณ.จากการทํางาน และการประยุกต.ใช+ความรู+มาแลกเปลี่ยนเรียนรู+ และ    
สกัด “ขุมความรู+” ออกมาบันทึกไว+ 
  6. การจัดบันทึก “ขุมความรู+”  และ “แก�นความรู+” สําหรับไว+ใช+งาน และปรับปรุงเป;นชุดความรู+ 
    ท่ีครบถ+วน ลุ�มลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต�อการใช+งานมากยิ่งข้ึน 

โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป;นเนื้อเดียวกัน ความรู+ท่ีเก่ียวข+องเป;นท้ังความรู+ท่ีชัดแจ+งอยู�ใน
รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย�างอ่ืนท่ีเข+าใจได+ท่ัวไป  )Explicit Knowledge) และความรู+ฝIงลึกอยู�ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ท่ีอยู�ในคน ท้ังท่ีอยู�ในใจ (ความเชื่อ ค�านิยม) อยู�ในสมอง (เหตุผล) และอยู�ในมือ และส�วนอ่ืนๆ ของ
ร�างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู+เป;นกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทําร�วมกันไม�ใช�กิจกรรมท่ีทําโดยคนคน
เดียว 
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การตีพิมพ0ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ.ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ.ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ.ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต+องเป;นผลงานท่ีผ�านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร�วมเป;นกรรมการพิจารณา
ด+วย 

การทวนสอบ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู� ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานท่ีเป;นหารสอบซํ้าด+วยวิธีการใดๆ เช�น การสังเกต การ

ตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ. ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจน.ว�า สิ่งท่ีกําหนดข้ึนนั้นได+มีการดําเนินการและบรรลุ
เป̂าหมายตามวัตถุประสงค. 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู� หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว�า 
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู+เป;นอย�างน+อย (การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู+) ซ่ึงอาจได+จากผลการประเมินข+อสอบว�าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู+ การให+คะแนนตรง
ตามความจริง (การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู+) การให+ข+อมูลย+อนกลับของผู+สําเร็จการศึกษา การประสบ
ความสําเร็จในการทํางานของผู+สําเร็จการศึกษา การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิต+องให+แนวทางในการทวนสอบท่ี
สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช+ หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบร�วมกัน เช�น การสอบออก (Exit Exam) โดยใช+
ข+อสอบซ่ึงคณาจารย.สถาบันต�างๆ ในสาขาร�วมกันจัดทํา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(Learning Achievement) หมายถึง ผลการวัด การเปลี่ยนแปลงและ
ประสบการณ.การเรียนรู+ ในเนื้อหาสาระท่ีเรียนมาแล+วว�าเกิดการเรียนรู+เท�าใดมีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได+
จากแบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะต�างๆ และการวัดผลตามสภาพจริง เพ่ือบอกถึงคุณภาพการศึกษาความหมาย
ของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมพร เชื้อพันธ. (2547) สรุปว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร. หมายถึง ความสามารถ 
ความสําเร็จและสมรรถภาพด+านต�างๆ ของผู+เรียนท่ีได+จากการเรียนรู+อันเป;นผลมาจากการเรียนการสอน การฝeกฝน 
หรือประสบการณ.ของแต�ละบุคคลซ่ึงสามารถวัดได+จาการทดสอบด+วยวิธีการต�างๆ  

พิมพันธ. เดชะคุปต. และพเยาว. ยินดีสุข (2548) กล�าวว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของ
ความสําเร็จท่ีได+จากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549) กล�าวว�า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จท่ีได+รับ
จากกิจกรรมการเรียนการสอนเป;นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ.เรียนรู+ทางด+านพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย และยังได+จําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว+ตามลักษณะของวัตถุประสงค.ของการเรียนการสอนท่ี
แตกต�างกัน 

ดังนั้น จึงสรุปได+ว�าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทําให+

นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได+โดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ด+าน คือ ด+านพุทธิพิสัย ด+านจิต

พิสัย และด+านทักษะพิสัย 
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การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู� หมายถึง การสอบ / ประเมินซํ้าว�านักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ 

การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู� หมายถึง การสอบ / ประเมินซํ้าว�าผลการประเมินการเรียนรู+ของ
นักศึกษาเป;นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ การประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษาเป;นการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ว�าได+พัฒนาการเรียนรู+ได+ในระดับต�างๆ ท่ีไม�ตํ่ากว�ามาตรฐานผลการเรียนรู+ การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิจึงต+องให+
แนวทางในการประเมิน ซ่ึงสอดคล+องกับสภาพการเรียนรู+ตามกลยุทธ.ท่ีใช+และอิงพัฒนาการของผู+เรียนและแสดงถึง
ระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต�ละคนได+ 

การทวนสอบกระบวนการประเมินการเรียนรู� หมายถึง การสอบ / ประเมินซํ้าว�ากระบวนการประเมินการ
เรียนรู+ของนักศึกษาเป;นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 

 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค.กรท่ีสามารถทําได+ดีกว�า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช+ในการปรับปรุงองค.กรของ
ตนเพ่ือมุ�งสู�ความเป;นเลิศทางธุรกิจ 

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ   การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ. และการวิเคราะห. เพ่ือสนับสนุนเป̂าประสงค.ท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป;นมากกว�าความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการ
ดําเนินการของแต�ละองค.ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป;นหนึ่งเดียวอย�าง
สมบูรณ. 

 

การเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ หมายถึง โครงการร�วมมือระหว�างประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน 

 

การเผยแพร�ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร�ท่ีเปXดกว+างสําหรับทุกประเทศ (อย�างน+อย 5 
ประเทศท่ีไม�ได+อยู�ในกลุ�มอาเซียน)  

 

การเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร�เฉพาะในกลุ�มอาเซียน 10 ประเทศ (อย�างน+อย 
5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด+วย) และการให+คะแนนตามแหล�งเผยแพร�ไม�จําเป;นต+องไปแสดงในต�างประเทศ 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต+ (Association of  South  East  Asian 
Nations) มี 10 ประเทศได+แก� บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม�า ฟXลิปปXนส. สิงคโปร.ไทย และ
เวียดนาม 
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การเผยแพร�ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ. (Full Paper) ได+รับการตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด+วย ศาสตราจารย.หรือผู+ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกหรือผู+ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป;นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ+าภาพอย�างน+อย      
ร+อยละ 25  โดยต+องมีผู+ประเมินบทความท่ีเป;นผู+เชี่ยวชาญในสาขานั้นด+วย และมีบทความท่ีมาจากหน�วยงานภายนอก
สถาบันอย�างน+อย 3 หน�วยงาน และรวมกันแล+วไม�น+อยกว�าร+อยละ 25 

 

การเผยแพร�ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ. (Full paper) ได+รับการตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด+วยศาสตราจารย.หรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู+ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป;นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากต�างประเทศอย�างน+อย
ร+อยละ 25 และมีผู+ประเมินบทความท่ีเป;นผู+เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จากต�างประเทศอย�างน+อยร+อยละ 25 และมี       
ผู+ประเมินบทความท่ีเป;นผู+เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมาจากต�างประเทศอย�างน+อย 3 ประเทศ และรวมกัน
แล+วไม�น+อยกว�าร+อยละ 25  
 

 ** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอให+กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต+องเป;นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และได+รับการตีพิมพ.แล+วซ่ึงสามารถ
อยู�ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส.ได+ 

 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค+นหาคําตอบของปIญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู+ใหม� ตลอดจนถึงการประดิษฐ.คิดค+นท่ีผ�านกระบวนการศึกษา ค+นคว+าหรือทดลอง วิเคราะห.และตีความข+อมูล 
ตลอดจนสรุปผลอย�างมีระบบ 

 

งานสร�างสรรค0หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ.ทางศิลปะประเภทต�างๆทีมีความเป;นนวัตกรรม        
โดยมีการศึกษาค+นคว+าอย�างเป;นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร+างสรรค.เดิมเพ่ือเป;นต+นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร.อันก�อให+เกิดคุณค�าทางสุนทรีย.และ
คุณประโยชน.ท่ีเป;นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ�มศิลปะของอาเซียนงานสร+างสรรค.ทางศิลปะได+แก� (1) 
ทัศนศิลป� (Visual Art) ประกอบด+วยผลงานด+านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ. ภาพถ�ายภาพยนตร.สื่อประสม
สถาปIตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (PerformanceArts) ประกอบด+วย ดุริยางคศิลป� 
นาฏยศิลป� รวมท้ังการแสดงรูปแบบต�างๆและ(3) วรรณศิลป� (Literature) ซ่ึงประกอบด+วยบทประพันธ.และกวีนิพนธ.
รูปแบบต�างๆ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําให+สถาบันประสบความสําเร็จ หรือสู�ความ
เป;นเลิศตามเป̂าหมาย เป;นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ



คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  23 

 

สรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู+และประสบการณ. บันทึกเป;นเอกสาร เผยแพร�ให+หน�วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช+ประโยชน.ได+ 

 

ประสบการณ0ด�านการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณ.ด+านการทําวิจัยเป;นผลสําเร็จมาแล+วโดยมีหลักฐาน
เป;นผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือตีพิมพ.ในวารสารหรือสิ่งพิมพ.ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
หรือเป;นผลงานท่ีเป;นรูปเล�มซ่ึงนําเสนอแหล�งทุนวิจัยหรือนําเสนอผู+ว�าจ+างในการทําวิจัยนั้นๆ และเป;นผลงานท่ีแหล�ง
ทุนวิจัยหรือผู+ว�าจ+างวิจัยได+ตรวจรับงานเรียบร+อยแล+ว ซ่ึงเป;นผลงานท่ีไม�ใช�ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
อาจารย.ประจําหลักสูตร โดยให+รายงานผลงานวิจัยของอาจารย.ประจําหลักสูตรทุกคนไว+ในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้        
การรายงายผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ.ให+รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ+างอิงทาง
วิชาการ กล�าวคือ ระบุชื่อเจ+าของผลงาน ชื่อผลงาน ป ท่ีพิมพ.และแหล�งท่ีพิมพ. เผยแพร�ผลงาน 

 

ผลงานที่ได�รับการตีพิมพ0ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีได+รับการตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู�ในฐานข+อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผลงานที่ได�รับการตีพิมพ0ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมาย ถึงบทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการท่ีได+รับการตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข+อมูลสากลได+แก�ฐานข+อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข+อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ 
ฐานข+อมูลScopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

แผนกลยุทธ0 หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช+เวลา 5 ป  เป;นแผนท่ีกําหนดทิศทาง     
การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ.ประกอบไปด+วย วิสัยทัศน. พันธกิจ เป̂าประสงค. วัตถุประสงค. ผลการวิเคราะห.จุด
แข็ง จุดอ�อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ.ต�างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงต+องมี            
การกําหนด  ตัวบ�งชี้ความสําเร็จของแต�ละกลยุทธ.และค�าเป̂าหมายของตัวบ�งชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ. โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ.มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป  

 

แผนกลยุทธ0ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช+ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ.ของสถาบันให+สามารถดําเนินการได+ แผนกลยุทธ.ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน        
กลยุทธ.ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต+องการทรัพยากรท่ีต+องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ.       
แต�ละกลยุทธ.และประเมินมูลค�าของทรัพยากรออกมาเป;นเงินทุนท่ีต+องการใช+ ซ่ึงจะเป;นความต+องการเงินทุนในระยะ
ยาวเท�ากับเวลาท่ีสถาบันใช+ในการดําเนินการให+กลยุทธ.นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให+เห็นอย�างชัดเจนถึงท่ีมา
ของเงินทุนท่ีต+องการใช+ว�าสามารถจัดหาได+จากแหล�งทุนใด เช�น รายได+ค�าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ�นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน�วยงาน เงินบริจาคจากหน�วยงานภายนอก หรือศิษย.เก�า หรือสถาบัน
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จะต+องมีการระดมทุนด+วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช�น การแปลงทรัพย.สินทางปIญญาเป;นมูลค�า รวมท้ังมีการ
วิเคราะห.ต+นทุนของการดําเนินงานด+วย เช�น ต+นทุนต�อหน�วยในการผลิตบัณฑิตในแต�ละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ.ทางการเงินจะเท�ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ.ของสถาบัน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําป9 หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป  เป;นแผนท่ี
ถ�ายทอดแผนกลยุทธ.ลงสู�ภาคปฏิบัติ เพ่ือให+เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ. ประกอบด+วย โครงการหรือกิจกรรม
ต�างๆ ท่ีจะต+องดําเนินการในป นั้นๆ เพ่ือให+บรรลุเป̂าหมายตามแผนกลยุทธ. ตัวบ�งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค�าเป̂าหมายของตัวบ�งชี้เหล�านั้น รวมท้ังมีการระบุผู+รับผิดชอบหลักหรือหัวหน+าโครงการ งบประมาณในการ
ดําเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต+องใช+ในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช+องค.ความรู+
หลายสาขาวิชาหลายศาสตร.หรือหลายอนุศาสตร.มาผสมผสานใช+ในการวิเคราะห.วิจัยและสังเคราะห.ข้ึนเป;นองค.ความรู+
ใหม�และพัฒนาเป;นศาสตร.ใหม�ข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึงวิธีการท่ีนําเอาความรู+หลายศาสตร.หรือหลายอนุ
ศาสตร.เข+ามาใช+ในการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน.ในการวิเคราะห.วิจัยจนกระท้ังผู+เรียนสามารถพัฒนาความรู+องค.
ความรู+เป;นศาสตร.ใหม�ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร.ใหม�ข้ึน 

• ตัวอย�างหลักสูตรท่ีเป;นพหุวิทยาการ เช�น วิศวกรรมชีวการแพทย. (วิศวกรรมศาสตร.+แพทย.ศาสตร.) 
ภูมิศาสตร.สารสนเทศ (ภูมิศาสตร.+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร.+ วิทยาศาสตร.-เคมี) 

• ตัวอย�างหลักสูตรท่ีไมใช�พหุวิทยาการเช�นคอมพิวเตอร.ธุรกิจการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 

เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 
พิชญพิจารณ0 (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู+ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู+ ความสามารถ และ

ประสบการณ. ซ่ึงสามารถให+ข+อสังเกตและข+อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก�สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย�างมีคุณภาพและสอดคล+องตามเกณฑ.มาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือให+
ข+อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก�สถาบันอุดมศึกษา 

 

 

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ข้ึนตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย�างชัดเจนว�าต+องทําอะไรบ+างเพ่ือให+ได+ผลออกมา

ตามท่ีต+องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต+องปรากฏให+ทราบโดยท่ัวกันไม�ว�าจะอยู�ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค.ประกอบของระบบ ประกอบด+วย ปIจจัยนําเข+า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข+อมูลป̂อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ.เชื่อมโยงกัน 
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กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให+ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู�ได+ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค.การ หน�วยงาน หรือกลุ�มบุคคลเป;นผู+ดําเนินงาน 

 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธ0กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหน�งทางวิชาการท่ีสัมพันธ.กับศาสตร.ท่ีเปXด
สอนมิใช�สัมพันธ.กับรายวิชาท่ีเปXดสอนในหลักสูตรเช�นเป;นศาสตร.ในกลุ�มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน 
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 

 

หน�วยงานหรือองค0กรระดับชาติ หมายถึง หน�วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท�าข้ึนไป (เช�น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค.การมหาชนหรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย. หรือองค.กร
กลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน(เช�นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค+า สภาวิชาชีพ) 

 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต�างๆ ให+เป;นไปตาม
ครรลองครองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช+ได+ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช+
ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย�างกว+างขวาง กล�าวคือ หาได+มีความหมายเพียงธรรมทางศาสนาเท�านั้น แต�รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต+อง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญ�ูชนพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร�งใสตรวจสอบได+ 
การปราศจากการแทรกแซงจากองค.การภายนอก เป;นต+น 
  
 หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช+ใน
ภาครัฐมี 10 องค.ประกอบ ดังนี้  
 

1. หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค.และเป̂าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได+รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส�วนราชการหรือหน�วยงาน
ท่ีมีภารกิจคล+ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือให+เกิดประโยชน.สุขต�อประชาชนโดย
การปฏิบัติราชการจะต+องมีทิศทางยุทธศาสตร. และเป̂าประสงค.ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ี
เป;นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง และเป;นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช+เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให+องค.การสามารถใช+ทรัพยากรท้ัง
ด+านต+นทุน แรงงานและระยะเวลาให+เกิดประโยชน.สูงสุดต�อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต+องการของประชาชนและผู+มีส�วนได+ส�วนเสียทุกกลุ�ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให+บริการท่ีสามารถดําเนินการได+ภายใจระยะเวลาท่ี
กําหนด และสร+างความเชื่อม่ัน ความไว+วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต+องการของประชาชน
ผู+รับบริการ และผู+มีส�วนได+ส�วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต�าง 



คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  26 

 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน+าท่ีและผลงานต�อ
เป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู�ในระดับท่ีสนองต�อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดง
ถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต�อปIญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร�งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปXดเผยอย�างตรงไปตรงมา ชี้แจงได+เม่ือมีข+อสงสัย
และสามารถเข+าถึงข+อมูลข�าวสารอันไม�ต+องห+ามตามกฎหมายได+อย�างเสรี โดยประชาชนสามารถรู+ทุกข้ันตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต�างๆ และสามารถตรวจสอบได+ 

6. หลักการมีส�วนร�วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข+าราชการ ประชาชน และผู+มีส�วนได+ส�วนเสียทุก
กลุ�มมีโอกาสได+เข+าร�วมในการรับรู+ เรียนรู+ ทําความเข+าใจ ร�วมแสดงทัศนะ ร�วมเสนอปIญหา หรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ี
เก่ียวข+อง ร�วมคิดแนวทาง ร�วมการแก+ไขปIญหา ร�วมในกระบวนการตัดสินใจ และร�วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ+นส�วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ�ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากส�วนราชการส�วนกลางให+แก�หน�วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส�วนท+องถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให+แก�
บุคลากร โดยมุ�งเน+นการสร+างความพึงพอใจในการให+บริการต�อผู+รับบริการและผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส�วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช+อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข+อบังคับในการบริหารราชการ
ด+วยความเป;นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู+มีส�วนส�วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได+รับการปฏิบัติและได+รับบริการอย�างเท�าเทียมกันโดยไม�มีการ
แบ�งแยกด+าน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝeกอบรม และอ่ืนๆ  

10. หลักมุ�งเน+นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข+อตกลงท่ัวไปภายในกลุ�มผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย
ท่ีเก่ียวข+อง ซ่ึงเป;นข+อตกลงท่ีเกิดจากการใช+กระบวนการเพ่ือหาข+อคิดเห็นจากกลุ�มบุคคลท่ีได+รับประโยชน.และเสีย
ประโยชน. โดยเฉพาะกลุ�มท่ีได+รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต+องไม�มีข+อคัดค+านท่ียุติไม�ได+ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติ
ไม�จําเป;นต+องหมายความว�าเป;นความเห็นพ+องโดยเอกฉันท. 

 

อาจารย0 หมายถึง คณาจารย. ซ่ึงจะมีตําแหน�งทางวิชาการท่ีประกอบด+วย อาจารย. ผู+ช�วยศาสตราจารย.  
รองศาสตราจารย. และศาสตราจารย. 

 

อาจารย0ประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหน+าท่ีหลักทางด+านการสอน และการวิจัย และ
ปฏิบัติหน+าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปXดสอน (มิใช�เต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริการเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2548) 

สําหรับอาจารย.ท่ีสถาบันจ+างเข+ามาเป;นอาจารย.ประจําด+วยเงินรายได+หน�วยงานจะต+องมีสัญญาจ+างท่ีมีการ
ระบุระยะเวลาการจ+างอย�างชัดเจนและไม�น+อยกว�า 9 เดือนในสัญญาจ+างจะต+องระบุหน+าท่ีภาระงานให+ ชัดเจนไม�น+อย
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กว�าหน+าท่ีของอาจารย.ประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริการเกณฑ.มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

การนับจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัยให+นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย.ท่ีบรรจุใหม�ในป ท่ี
ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน                               คิดเป;น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต�ไมถึง 9 เดือน       คิดเป;น 0.5 คน  
น+อยกว�า 6 เดือน                       ไม�สามารถนํามานับได+ 
 

อาจารย0ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย.ประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหน+าท่ีในการบริหารหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนโดยวางแผนติดตามทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ.กับสาขาวิชาท่ีเปXดสอนไม�น+อยกว�า 5 คนและทุกคน
เป;นอาจารย.ประจําเกินกว�า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม�ได+ยกเว+นอาจารย.ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก
ในสาขาวิชาเดียวกันได+หรือเป;นอาจารย.ประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได+อีก1 หลักสูตร โดยต+องเป;น
หลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ.กับหลักสูตรท่ีได+ประจําอยู�แล+ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ. 2549) ท้ังนี้อาจารย.แต�ละท�านจะเป;นอาจารย.ประจําหลักสูตรได+มากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตร 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย.ประจําหลักสูตรขอให+เสนอโดยดําเนินการเช�นเดียวกับการนําเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน+อยโดยนําเสนอต�อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให+ความเห็นชอบและเสนอให+สกอ. รับทราบตาม
แบบฟอร.มสมอ.08 ภายใน 30 วัน 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

 
 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให+บัณฑิตมีคุณลักษณะ 
พึงประสงค.และเป;นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงานและการบริหารงาน ระดับหลักสูตรถือว�าสําคัญท่ีสุด ซ่ึงควรมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังต�อไปนี้  
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป;นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว�าหลักสูตร
ได+ดําเนินการ เป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ.มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+อง โดยให+
พิจารณาองค.ประกอบท่ีสําคัญ ได+แก� การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย.หลักสูตร การเรียนการสอน       
การประเมินผู+เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+เพ่ือให+ สามารถผลิตบัณฑิตให+มีคุณภาพ  
 2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให+เชื่อมโยงกับตัวบ�งชี้การดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติพ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน.ในการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ซ่ึง สกอ. ได+กําหนดแนวทางการ เผยแพร�หลักสูตรไว+ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห�งชาติพ.ศ. 2552  
 3. ตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป;นข+อมูลพ้ืนฐานในส�วนท่ีเก่ียวข+องตาม
เกณฑ.มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ�งชี้เชิงปริมาณในส�วนท่ีเก่ียวข+องกับคุณวุฒิตําแหน�งทางวิชาการ 
และผลงานทางวิชาการของ อาจารย.สําหรับตัวบ�งชี้เชิงคุณภาพท่ีเน+นกระบวนการจะประเมินในลักษณะของพิชญ
พิจารณ. (peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเป;นแนวทางให+แก�ผู+ประเมินเพ่ือให+สามารถนําไปพิจารณา
ตามบริบทของสถาบันได+ และได+กําหนดแนวทางในการให+ คะแนนในแต�ละระดับสําหรับผู+ประเมินและผู+รับการ
ประเมินได+ใช+ในการพิจารณา  
 4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีการ
ดําเนินงานได+ตาม มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ทุกระบบต+อง
ได+รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให+ความ
เห็นชอบ และให+มีการจัดส�งผลการประเมินพร+อม ข+อมูลพ้ืนฐานให+กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
เผยแพร�ต�อสาธารณะ ตัวอย�างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรท่ีเทียบเคียงได+เช�น ผลการประเมิน
หลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีได+รับการรับรองจาก องค.การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช�น 
AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด+านบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางด+านวิศวกรรมศาสตร.) และหลักสูตรท่ี
ได+รับการตรวจประเมินเป;นประจําและผ�านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ  
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

องค0ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ�งช้ี อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ.ตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนด โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ.มาตรฐาน
หลักสูตร 
ปริญญาตรี เกณฑ. 3 ข+อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ. 11 ข+อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน  
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (โดยผู+ใช+บัณฑิต/ผู+มี 
  ส�วนได+ส�วนเสีย) 

2.2 การได+งานทําหรือผลงานวิจยั
ของผู+สําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพ 
  อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ.หรือ 
  เผยแพร� 

3. นักศึกษา 3.1 การับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร+อมก�อนเข+าศึกษา 

3.2 การส�งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให+คําปรึกษาวิชาการและ 
  แนะแนวแก�นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ.และ 
  การค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร+าง 
  ทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู�ของนักศึกษา 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข+อร+องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย. 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย. - การรับและแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย. 
- การส�งเสริมและพัฒนาอาจารย. 

4.2 คุณภาพอาจารย. - ร+อยละอาจารย.ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร+อยละอาจารย.ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ 
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องค0ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ�งช้ี อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 

  - ผลงานทางวิชาการของอาจารย. 
- จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญา 
  เอกท่ีได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ  
  Scopus ต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย. - อัตราการคงอยู�ของอาจารย. 
- ความพึงพอใจของอาจารย. 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู+เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข+อมูลท่ีใช+ในการ 
  พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค.ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัยตามความก+าวหน+า 
  ในศาสตร.สาขานั้น  ๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข+อวิทยานิพนธ.และการ 
  ค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู+สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผู+สอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3  
  และ มคอ. 4 
- การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการ 
  ค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝeกปฏิบัติในระดับ 
  ปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจต�าง ๆกับการเรียนการสอนใน 
  ระดับปริญญาตร ี
- การช�วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ. 
  และการค+นคว+าอิสระและการตีพิมพ.ผลงานในระดับ 
  บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู+เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู+ตามกรอบมาตรฐาน 
  คุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู+ของ 
  นักศึกษา 
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องค0ประกอบในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ�งช้ี อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง 

  - การกํากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอนและ 
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)   
- การประเมินวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระใน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชีต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ - ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดย 
  มีส�วนร�วมของอาจารย.ประจําหลักสูตรเพ่ือให+มี 
  สิ่ง  สนับสนนุการเรียนรู+ 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ท่ีเพียงพอ 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง 
  พอใจของนักศึกษาและอาจารย.ต�อสิ่งสนับสนุนการ 
  เรียนรู+ 

6 องค0ประกอบ 14 ตัวบ�งช้ี 
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องค0ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน+าท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และ
มาตรฐานการ อุดมศึกษาท่ีสอดคล+องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติและแผนการศึกษาแห�งชาติโดย
คํานึงถึงความเป;นอิสระและความ เป;นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยได+จัดทํามาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ.มาตรฐานต�างๆ ท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือส�งเสริมให+สถาบันอุดมศึกษา ได+พัฒนาด+านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด การศึกษาระดับอุดมศึกษาให+มีความทัดเทียมกันและได+
ประกาศใช+เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับต�างๆ มาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงปIจจุบันได+มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับต�างๆ พ.ศ. 2548 เพ่ือประโยชน.ในการรักษามาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพเป;นส�วนหนึ่ง
ของเกณฑ.การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปXดดําเนินการหลักสูตรใหม� หรือ
หลักสูตรปรับปรุงต+องใช+เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป;นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให+เป;นไป
ตามเกณฑ. มาตรฐานหลักสูตรดังกล�าว  
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให+เป;นไปตามเกณฑ.
มาตรฐาน หลักสูตรท่ีได+ประกาศใช+เม่ือ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติพ.ศ. 2552 
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล�าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ.
ดังกล�าว 3 ข+อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ.ดังกล�าว 11 ข+อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ�งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ0การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย. 
ประจําหลักสูตร 

ไม�น+อยกว�า 5 คน และเป;น
อาจารย.ประจําเกินกว�า 1 
หลักสูตรไม�ได+และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม�น+อยกว�า 5 คน และเป;น
อาจารย.ประจําเกินกว�า 1 
หลักสูตรไม�ได+และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม�น+อยกว�า 5 คน และเป;น
อาจารย.ประจําเกินกว�า 1 
หลักสูตรไม�ได+และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข+อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 เม.ย. 
2549 กําหนดว�า 

• อาจารย.ประจําสามารถเป;นอาจารย.ประจํา 
  หลักสูตรที่เป;นหลักสูตรพหุวทิยาการ  
  (Multidisciplinary) ได+ 1 หลักสูตร โดยต+องเป;น 
  หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ.กับหลักสูตรที่ได+ 
  ประจําอยู�แล+ว 

• อาจารย.ประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา  
  สามารถเป;นอาจารย.ประจําหลกัสูตรในระดับ 
  ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
  ได+อีก 1 หลักสูตร 
บันทึกข+อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 มี.ค. 
2557 กําหนดว�า 

• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ�มวิชาชีพ 
กําหนดให+ต+องมีอาจารย.ประจําหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ�มวิชาที่เปXดสอน 
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2. คุณสมบัติ
ของอาจารย.
ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท�า หรือ 
ดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํากว�า
ผู+ช�วยศาสตราจารย.ใน
สาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ.กับสาขาวิชา
ที่เปXดสอน อย�างน+อย 
2 คน 

มีคุณสมบัติ
เป;นอาจารย.
ผู+รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ 
อาจารย.ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ. 
หรือ อาจารย.
ผู+สอบ
วิทยานิพนธ. 
หรือ อาจารย.
ผู+สอน 
 
 
 
 
 
 

มีคุณสมบัติเป;น
อาจารย.
ผู+รับผิดชอบ
หลักสูตร หรือ
อาจารย.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ.หรือ
อาจารย.ผู+สอบ
วิทยานิพนธ.หรือ
อาจารย.ผู+สอน 
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3. คุณสมบัติ
ของอาจารย.
ผู+รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม�ต่ํา
กว�าปริญญา
เอกหรือ
เทียบเท�าหรือ
ดํารงตําแหน�ง
รอง
ศาสตราจารย.
ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ.กัน
จํานวนอย�าง
น+อย 3 คน 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิไม�ต่ํากว�า
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท�าหรือ
ดํารงตําแหน�ง
ศาสตราจารย.ขึ้น
ไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ.กัน
จํานวนอย�างน+อย 
3 คน 
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4. คุณสมบัติ
ของอาจารย.
ผู+สอน 

 1. อาจารย.
ประจําหรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
สถาบันมี
คุณวุฒิ
ปริญญาโท
หรือดํารง
ตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํา
กว�าผู+ช�วย
ศาสตราจารย.
ในสาขาวิชา
นั้นหรือ
สาขาวิชาที่
สัมพันธ.กัน 
และ  
 

1. อาจารย.ประจํา
หรือผู+ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญา
โทหรือดํารง
ตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํากว�า
รองศาสตราจารย.
ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ.กัน และ 
2. มี
ประสบการณ.
ด+านการสอน 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกข+อความที่  
ศธ 0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กําหนดว�าให+อาจารย.ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป;นอาจารย.ผู+สอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทได+ แม+จะยังไม�มีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้นี้ ภายในระยะเวลา 2 ป  นับจาก
วันที่เริ่มสอนจะต+องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป;นอาจารย.ผู+สอนในระดับปริญญาเอกและเป;นอาจารย.ประจํา
หลักสูตร 
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  2. มี
ประสบการณ.
ด+านการสอน
และ 
3. มี
ประสบการณ.
ในการทําวิจัย
ที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของ
การศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 

และ 
3. มี
ประสบการณ.
ในการทําวิจัย
ที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของ
การศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ. และ อาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ.ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได+ 
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5. คุณสมบัติ
ของอาจารย.
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ.
หลักและ
อาจารย.ที่
ปรึกษาการ
ค+นคว+าอิสระ 

 1. เป;นอาจารย.
ประจําที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือดํารง
ตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํา
กว�ารอง
ศาสตราจารย.
ในสาขาวิชา
นั้นหรือ
สาขาวิชาที่
สัมพันธ.กัน 
และมี
ประสบการณ.
ในการทําวิจัย
ที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของ 

1. เป;น
อาจารย.
ประจําที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือดํารง
ตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํา
กว�ารอง
ศาสตราจารย.
ในสาขาวิชา
นั้นหรือ
สาขาวิชาที่
สัมพันธ.กัน 
และมี
ประสบการณ.
ในการทําวิจัย
ที่ไม�ใช�ส�วน 

การพิจารณากรณีอาจารย.เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรสามารถจ+างอาจารย.ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ 
กลับเข+ามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได+โดยใช+ระบบการจ+างพนักงานมหาวิทยาลัย คือ มีสัญญาจ+างที่ให+
ค�าตอบแทนเป;นรายเดือนและมีการกําหนดภาระงานไว+อย�างชัดเจน อาจารย.ดังกล�าวสามารถปฏิบัติหน+าที่เป;นอาจารย.
ประจําหลักสูตร อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.หลัก อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม อาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ. 
และอาจารย.ผู+สอนได+ 
2) “อาจารย.เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติหน+าที่อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.หลักได+ต�อไปจนนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา หากนักศึกษาได+รับอนุมัติโครงร�างวิทยานิพนธ.ก�อนการเกษียณอายุ 
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  การศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

หนึ่งของ
การศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

 

6. คุณสมบัติ
ของอาจารย.
ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ.
ร�วม (ถ+ามี) 

 1. เป;นอาจารย.
ประจําหรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือดํารง
ตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํา
กว�ารอง
ศาสตราจารย.
ในสาขาวิชา
นั้นหรือ
สาขาวิชาที่
สัมพันธ.กัน 

1. เป;น
อาจารย.
ประจําหรือ
ผู+ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือดํารง
ตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํา
กว�ารอง
ศาสตราจารย.
ในสาขาวิชา
นั้นหรือ
สาขาวิชาที่ 

แนวทางบริหารเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข+อ 7.6 ผู+เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มี
ความรู+ความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาที่เปXดสอนเป;นอย�างดี ซึ่งอาจเป;นบุคลากรที่ไม�อยู�ในสายวิชาการหรือเป;น
ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันโดยไม�ต+องพิจารณาด+านคุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการ ผู+เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป;น
อาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.หลักต+องเป;นบุคลกากรประจําในสถาบันเท�านั้น ส�วนผู+เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป;นอาจารย.
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม อาจเป;นบุคลากรประจําในสถาบันหรอืผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู+ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ.สูงในสาขาวิชานั้น  ๆเป;นที่ยอมรับในระดับหน�วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวชิาชีพ
ด+านนั้นเทียบได+ไม�ต่ํากว�าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ.และวิธการที่สํานักงานคณะกรรมการข+าราชการพลเรือนและ
หน�วยงานที่เกี่ยวข+องกําหนด 
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  และ 
2. มี
ประสบการณ.
ในการทําวิจัย
ที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของ
การศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

สัมพันธ.กัน
และ 
2. มี
ประสบการณ.
ในการทําวิจัย
ที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของ
การศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม�มีอาจารย.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วมอาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ. หรือ อาจารย.ผู+สอน ที่
ได+รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม�เป;นผู+ดํารงตําแหน�งทางวิชาการตั้งแต�รองศาสตราจารย.ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปXดสอน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต�งตั้งผู+เชี่ยวชาญเฉพาะด+านแทนเป;นกรณีๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และต+องแจ+งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให+รับทราบการแต�งตั้งนั้นด+วย 
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7. คุณสมบัติ
ของอาจารย.
ผู+สอบ
วิทยานิพนธ. 
 

 
 
 

1. อาจารย.
ประจําและ
ผู+ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
สถาบันที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือเทียบเท�า
หรือดํารง
ตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํา
กว�ารอง
ศาสตราจารย.
ในสาขาวิชา
นั้นหรือ
สาขาวิชามี่
สัมพันธ.กัน
และ  

1. อาจารย.
ประจําและ
ผู+ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
สถาบันที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
หรือเทียบเท�า
หรือดํารง
ตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํา
กว�ารอง
ศาสตราจารย.
ในสาขาวิชา
นั้นหรือ
สาขาวิชามี่
สัมพันธ.กัน
และ  
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  2. มี
ประสบการณ.
ในการทําวิจัย
ที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของ
การศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

2. มี
ประสบการณ.
ในการทําวิจัย
ที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของ
การศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

 

8. การ
ตีพิมพ.
เผยแพร�
ผลงานของ
ผู+สําเร็จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก 
เท�านั้น) 
ต+องเป;น
รายงาน
สืบเนื่องฉบับ
เต็มในการ
ประชุมทาง
วิชาการ 
(Proceedings) 
หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ. 

วารสารหรือ
สิ่งพิมพ.
วิชาการที่มี
กรรมการ
ภายนอก
มาร�วม
กลั่นกรอง 
(Peer review) 
ซึ่งอยู�ใน
รูปแบบ
เอกสารหรือ 

วิทยานิพนธ.ซึ่งเกี่ยวข+องกับสิ่งประดิษฐ.การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ.ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ.ทางวิชาการได+โดยพิจารณาจากป ที่ได+รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไม�ใช�ป ทีขอจด 
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เกณฑ0การ
ประเมิน 

ตรี โท เอก หมายเหตุ 

  วิชาการซึ่งอยู�
ในแบบเอกสาร
หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส. 

สื่อ
อิเล็กทรอนิกส. 

 

9. ภาระงาน
อาจารย.ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ.
และการ
ค+นคว+าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ0 
อาจารย. 1 คน 
ต�อนักศึกษา 
 5 คน 
การค�นคว�า
อิสระ 
อาจารย. 1 คน 
ต�อ นักศึกษา 
15 คน หาก
เป;นที่ปรึกษา
ทั้ง 2 ประเภท
ให+เทียบ
สัดส�วน
นักศึกษาที่ทํา 

วิทยานิพนธ0 
อาจารย. 1 คน 
ต�อนักศึกษา 
5 คน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข+อ 10 กําหนดว�าอาจารย.
ประจํา 1 คนให+เป;นอาจารย.ที่ปรึกษาได+ไม�เกิด 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย.ประจําที่มีศักยภาพพร+อมที่จะดูแล
นักศึกษามากกว�า 5 คน ให+อยู�ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต�ทั้งนี้ต+องไม�เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัย
ที่มีศักยภาพสูงที่มีความพร+อมทางด+านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู+ที่ดําเนินโครงการวิจยัขนาดใหญ�อย�าง
ต�อเนื่องในการผลิตผลงาน 
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เกณฑ0การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

 วิทยานิพนธ. 1 คน เทียบเท�ากับ
นักศึกษาที่ค+นคว+าอิสระ 3 คน 

   

10. อาจารย.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ.และการ
ค+นคว+าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย�างต�อเนื่อง
และสม่ําเสมอ 

 ควรมีอย�างน+อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ป  โดยนับรวมป ที่ประเมิน 

ควรมีอย�างน+อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ป  โดยนับรวมป ที่ประเมิน 

เป;นเจตนารมณ.ที่ประสงค.ให+มีการพัฒนางานวิจัยอย�าง
สม่ําเสมอ 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต+องไม�เกิน 5 ป  (จะต+องปรับปรุง
ให+เสร็จและอนุมัติ/ให+ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให+หลักสูตรใช+งาน
ในป ที่ 6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป  
ประกาศใช+ในป ที่ 7หรือหลักสูตร 
6 ป  ประกาศใช+ในป ที่ 8) 

ต+องไม�เกิน 5 ป  (จะต+องปรับปรุง
ให+เสร็จและอนุมัติ/ให+ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให+หลักสูตรใช+งานใน
ป ที่ 6) 

ต+องไม�เกิน 5 ป  (จะต+องปรับปรุง
ให+เสร็จและอนุมัติ/ให+ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให+หลักสูตรใช+งานใน
ป ที่ 6) 

 

รวม เกณฑ0 3 ข�อ เกณฑ0 11 ข�อ เกณฑ0 11 ข�อ  



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  45 

 

องค0ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให+
ผู+เรียนมีความรู+ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต+องเป;นผู+มี
ความรู+ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู+และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต.ใช+ความรู+เพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมได+อย�างมีความสุขท้ังทางร�างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ.ของสถาบันอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเป;นหน�วยงานในการกําดับและส�งเสริมการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได+จัดทํามาตรฐานต�างๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการผลิตบัณฑิต เช�น เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เพ่ือมุ�งเน+นเป̂าหมายการจัดการศึกษาท่ีมีผลการเรียนรู+ของนักศึกษา ซ่ึงเป;น
การประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีได+รับคุณวุฒิและสื่อสารให+สังคม ชุมชน รวมท้ังหน�วยงานท่ีเก่ียวข+องต�างๆ ได+เชื่อม่ันถึง
คุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเป;นไปตามท่ีกําหนดไว+ในผลลัพธ.การเรียนรู+ในแต�ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต�ละหลักสูตรจะสะท+อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ.การเรียนรู+ การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในป การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได+จากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้ 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 การได+งานทําหรือผลงานวิจัยของผู+สําเร็จการศึกษา 
        - ร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
        - ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได+รับการตีพิมพ.หรือ 
         เผยแพร� 
        - ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได+รับการตีพิมพ.หรือ 
         เผยแพร� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  46 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
         กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF ) 
ได+มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว+ใน มคอ. 2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู+อย�างน+อย 5 
ด+าน คือ 1) ด+านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด+านความรู+ 3) ด+านทักษะทางปIญญา 4) ด+านทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด+านทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ�งชี้นี้จะเป;นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู+ใช+บัณฑิต 
 

เกณฑ0การประเมิน     ใช+ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

วิธีการคํานวณ   
1) กรณีเปXดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี 
 
          คะแนนท่ีได+   = 
 
 
 

2) กรณีเปXดสอนระดับปริญญาตรีโท เอก 
 
        คะแนนท่ีได+   = 
 
 
ข�อมูลประกอบ  
             จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู+ใช+บัณฑิตจะต+องไม�น+อยกว�าร+อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
 

หมายเหตุ :  
            1. ข+อมูลความพึงพอใจผู+ใช+บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF) ระดับ 
                ปริญญาตรีสํานักงาน ประเมินฯ ดําเนินการสํารวจให+  
            2. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการสํารวจให+  
            3. กรณีท่ีเปXดสอนท้ังระดับปริญญาตรีโท เอก การคิดคะแนนหัวข+อนี้จะดําเนินการท้ัง 3 ส�วน 
 

ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได+จากการประเมินบัณฑิต               

     จํานวนบัณฑิตท่ีได+รับการประเมินท้ังหมด 

    ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี + โท + เอก               

                จํานวนผู+ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
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ข�อมูลท่ีต�องการ/ข�อมูลอ�างอิง : 
           ผลการประเมินความพึงพอใจผู+ใช+บัณฑิต โดยท่ีข+อมูลจากการสํารวจต+องมีความเป;นตัวแทนของผู+สําเร็จการศึกษาท้ัง
ในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ อย�างน+อยร+อยละ 20 ของจํานวนผู+สําเร็จการศึกษาใน 
แต�ละระดับการศึกษา โดยมีข+อมูลประกอบการ พิจารณา ดังต�อไปนี้  
          1. ข+อมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด+านต�างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (TQF)   
          2. ผู+ตอบแบบสอบถาม คือ ผู+ใช+บัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเข+าศึกษาต�อ  
          3. ข+อมูลผลการดําเนินงานด+านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข+อมูลด+านการประกันคุณภาพการศึกษา 
             ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
          4. ต+องแสดงแบบเก็บข+อมูลให+ครบท้ัง 5 ด+าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข+อมูลให+ชัดเจน 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  
(ปริญญาตรี) 

ร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป9 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
            บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ท่ีได+งานทําหรือมี
กิจการ ของตนเองท่ีมีรายได+ประจําภายในระยะเวลา 1 ป  นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
ในป การศึกษา นั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร+างรายได+เข+ามาเป;นประจําเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได+การคํานวณ ร+อยละของผู+มีงานทําของผู+สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให+
คํานวณเฉพาะผู+ท่ีเปลี่ยนงานใหม�หลัง สําเร็จการศึกษาเท�านั้น 
เกณฑ0การประเมิน :  
           โดยการแปลงค�าร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  เป;นคะแนนระหว�าง 
0 – 5 กําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 100 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

 
           

 
 
            ***จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด การคํานวณค�าร+อยละนี้ไม�นําบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ เกณฑ.ทหาร อุปสมบท 
และบัณฑิตท่ีมีงานทําแล+วแต�ไม�ได+เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

                     จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
× 100 
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2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนท่ีได+   =   

 
 
หมายเหตุ :  
         1. จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต+องไม�น+อยกว�าร+อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
         2. ไม�นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข+าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได+ประจําอยู�แล+วและผู+ท่ีศึกษาต�อ 
            ในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกท้ังตัวต้ังและตัวหาร)  
         3. ใช+ข+อมูลผลการสํารวจในช�วงประสาทปริญญาบัตร  
ข�อมูลท่ีต�องการ/ข�อมูลอ�างอิง :  
     ข+อมูลจากการสํารวจต+องมีความเป;นตัวแทนของผู+สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ (อย�างน+อยร+อยละ 70) และในเชิง 
คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ�มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไม�ถึงร+อยละ 70 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ให+มี
การติดตามซํ้า โดยผลการสํารวจต+องสามารถระบุข+อมูล ดังต�อไปนี้ 
     1. จํานวนผู+ตอบแบบสํารวจ  
     2. จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)  
     3. จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาท่ีได+งานทํา  
     4. จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  
     5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก�อนเข+าศึกษา  
     6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ  
     7. เงินเดือนหรือรายได+ต�อเดือน ของผู+สําเร็จการศึกษาท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค�าร+อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

                                           100 
× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  
(ปริญญาโท) 

ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ0หรือเผยแพร� 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
            การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต+องมีการค+นคว+า คิดอย�างเป;นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมีความน�าเชื่อถือ 
ผู+สําเร็จ การศึกษาจะต+องประมวลความรู+เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช+ความรู+อย�างเป;นระบบและ
สามารถนําเผยแพร�ให+ เป;นประโยชน.ต�อสาธารณะ ตัวบ�งชี้นี้จะเป;นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู+สําเรจการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท 
เกณฑ0การประเมิน :  
           โดยการแปลงค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.เผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษาเป;นคะแนนระหว�าง 
0 – 5 กําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.เผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
           

 
 
       2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
   คะแนนท่ีได+   =   

 
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้: 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรอืใน

วารสาร ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แต� สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป;นประกาศให+ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+ง

ผลรวมถ�วงน้าํหนักของผลงานทีต่พีิมพ.หรือเผยแพร�ของนักศึกษาและผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                                               

จํานวนผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด × 100 

ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.หรือเผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษา 

                                              40 
× 5 
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ให+กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 
0.80 บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรบัการ 
เผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป;นประกาศให+ 
ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+งให+กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข+อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการ 
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีได+รับการจดสิทธิบัตร 

          การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป;นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และ
เม่ือได+รับ การตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป;นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.ได+  

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค0ดังนี้ : 
 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. 

online 
0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

        ผลงานสร+างสรรค.ทุกชิ้นต+องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค.ประกอบไม�น+อยกว�า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด+วย 
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หมายเหตุ :  
     1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย.ร�วมกันและนับในตัวบ�งชี้นี้แล+ว สามารถนําไปนับในตัวบ�งชี้ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย. 
     2. ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาให+นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ.เผยแพร�ในป การประเมินนั้นๆ  
     3. ในกรณีท่ีไม�มีผู+สําเร็จการศึกษาไม�พิจารณาตัวบ�งชี้นี้ 
 

ข+อมูลประกอบการพิจารณา :  
     1. จํานวนและรายชื่อบทความท่ีเป;นผลจากวิทยานิพนธ.หรือสารนิพนธ.ท่ีตีพิมพ.ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของผู+สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได+รับการตีพิมพ.ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายป ตามป การศึกษาหรือป ปฏิทินท่ีตรงกับ
ป การศึกษา พร+อมชื่อเจ+าของบทความชื่อวิทยานิพนธ.หรือสารนิพนธ. วัน เดือน ป ท่ีตีพิมพ.ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม วิชาการท่ีตีพิมพ.ค�าน้ําหนักของบทความวิจัยแต�ละชิ้น  
     2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร+างสรรค.จากศิลปนิพนธ.ของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได+รับการเผยแพร�ใน
ระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติพร+อมชื่อเจ+าของผลงาน ป ท่ีเผยแพร�ชื่อหน�วยงานหรือองค.กร พร+อมท้ังจังหวัดประเทศท่ี
เผยแพร�รูปแบบของการเผยแพร�พร+อมหลักฐาน และค�าน้ําหนักของผลงานการเผยแพร�งานแต�ละชิ้น  
     3. จํานวนและรายชื่อผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  
(ปริญญาเอก) 

ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได+รับการตีพิมพ.หรือเผยแพร � 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
            การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป;นการศึกษาในระดับสูงจะต+องมีการค+นคว+า คิดอย�างเป;นระบบ วิจัยเพ่ือหาประเด็น
ความรู+ใหม� ท่ีมีความน�าเชื่อถือ เป;นประโยชน.ผู+สําเร็จการศึกษาจะต+องประมวลความรู+เพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการใช+ความรู+ อย�างเป;นระบบและสามารถนําเผยแพร�ให+'เป;นประโยชน.ต�อสาธารณะ ตัวบ�งชี้นี้จะเป;นการ
ประเมินคุณภาพของผลงานของผู+สําเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาเอก 
เกณฑ0การประเมิน :  
           โดยการแปลงค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.เผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษาเป;นคะแนนระหว�าง 
0 – 5 กําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.เผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 
           

 
 
   
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
   คะแนนท่ีได+   =   

 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้: 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรอืใน

วารสาร ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ 

ผลรวมถ�วงน้าํหนักของผลงานทีต่พีิมพ.หรือเผยแพร�ของนักศึกษาและผู+สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

                                          จาํนวนผู+สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
× 100 

ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ.หรือเผยแพร�ต�อผู+สําเร็จการศึกษา                                                            
80 

× 5 
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พ.ศ. 2556 แต� สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป;นประกาศให+ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+ง
ให+กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 
0.80 บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรบัการ 
เผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป;นประกาศให+ 
ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 บทความท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข+อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวชิาการ 
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานท่ีได+รับการจดสิทธิบัตร 

          การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป;นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และ
เม่ือได+รับการตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป;นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.ได+ 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค0ดังนี้ : 
 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. 

online 
0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

        ผลงานสร+างสรรค.ทุกชิ้นต+องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค.ประกอบไม�น+อยกว�า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด+วย 
 
หมายเหตุ :  
     1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย.ร�วมกันและนับในตัวบ�งชี้นี้แล+ว สามารถนําไปนับในตัวบ�งชี้ผลงานทาง
วิชาการของ อาจารย.  
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     2. ผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาให+นับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพ.เผยแพร�ในป การประเมินนั้นๆ  
     3. ในกรณีท่ีไม�มีผู+สําเร็จการศึกษาไม�พิจารณาตัวบ�งชี้นี้  
 

ข�อมูลประกอบการพิจารณา :  
     1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ.ของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีได+รับการตีพิมพ.ใน
วารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติรายป ตามป การศึกษาหรือป ปฏิทินท่ีตรงกับป การศึกษา พร+อมชื่อเจ+าของบทความ ชื่อ
วิทยานิพนธ. วัน เดือน ป ท่ีตีพิมพ.ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ.ค�าน้ําหนักของบทความ
วิจัยแต�ละชิ้น  
     2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร+างสรรค.จากศิลปะนิพนธ.ของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได+รับการเผยแพร�ใน 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติพร+อมชื่อเจ+าของผลงาน ป ท่ีเผยแพร�ชื่อหน�วยงานหรือองค.กร พร+อมท้ังจังหวัดประเทศท่ี
เผยแพร� รูปแบบ ของการเผยแพร�พร+อมหลักฐาน และค�าน้ําหนักของผลงานการเผยแพร�งานแต�ละชิ้น  
     3. จํานวนและรายชื่อผู+สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
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องค0ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยู�กับปIจจัยสําคัญปIจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต+องให+ ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข+าศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงต+องเป;นระบบท่ีสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความ พร+อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการส�งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให+มีความพร+อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ พัฒนาในรูปแบบต�างๆ เพ่ือให+นักศึกษามีความรู+
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการ
วิจัยท่ีสามารถสร+างองค.ความรู+ได+  
 ทักษะท่ีจําเป;นสําหรับการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด+วย 4 กลุ�มหลัก ได+แก� (1) กลุ�มวิชาหลัก (core 
subjects) (2) กลุ�มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ�มทักษะการเรียนรู+และนวัตกรรม (learning 
and innovation skills) และ (4) กลุ�มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology 
skills)  
  

 ทักษะสําคัญท่ีคนส�วนใหญ�ให+ความสําคัญมาก คือ  
 1) กลุ�มทักษะการเรียนรู+และนวัตกรรม ได+แก� (1) การคิดเชิงวิพากษ.และการแก+ปIญหา (critical thinking and 
problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร+างสรรค. (innovation and creativity) (3) การสื่อสารและความร�วมมือกัน 
(communication and collaboration)  
 2) กลุ�มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ประกอบด+วย 
การรู+สารสนเทศ (information literacy) การรู+สื่อ (media literacy) และ การรู+ ICT (ICT literacy)  
 3) กลุ�มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด+วยความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ�น 
(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู+ได+ด+วยตนเอง (initiative and self-direction) ปฏิสัมพันธ.
ทางสังคมและข+ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน 
(accountability and productivity) ความเป;นผู+นําและรับผิดชอบต�อสังคม (leadership and social responsibility)  
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค.ประกอบด+านนักศึกษา เริ่มดําเนินการต้ังแต�ระบบการรับนักศึกษา     
การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ.ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใต+การดําเนินการดังกล�าวให+พิจารณาจากตัว
บ�งชี้ดังต�อไปนี้  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข+าศึกษาในหลักสูตรเป;นปIจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต�ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญา
ในการ ออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเป;นต+องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล+องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
การกําหนดเกณฑ. ท่ีใช+ในการคัดเลือกต+องมีความโปร�งใส ชัดเจน และสอดคล+องกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดใน
หลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช+ในการ คัดเลือก ข+อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให+ได+นักศึกษาท่ีมีความพร+อมทางปIญญา สุขภาพ
กายและจิต ความมุ�งม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลา เรียนเพียงพอ เพ่ือให+สามารถสําเร็จการศึกษาได+ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด  
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ครอบคลุม
ประเด็น ต�อไปนี้  
       - การรับนักศึกษา 
       - การเตรียมความพร+อมก�อนเข+าศึกษา  
       ในการประเมินเพ่ือให+ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให+พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมดท่ีทําให+ได+ 
นักศึกษาท่ีมีความพร+อมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ 
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิดใน   
  การ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ  
  มีกลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ 
 • มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 

• มีระบบ มกีลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัติ/ ดําเนินงาน 
  • มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป;นรูปธรรม 

• มีระบบ มกีลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัติ/ ดําเนินงาน 
  • มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 
 • มผีลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป;น 
  รูปธรรม  
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     • มีแนวทางปฏบัิต ิ
  ท่ีดี โดยม ี
  หลักฐาน เชิง 
  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+ 
  เหตผุล อธิบาย 
  การเป;น แนว 
  ปฏิบัติท่ีดไีด+  
  ชัดเจน 

 

 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 3.1  
การรับนักศึกษา  
      1. การกําหนดเป̂าหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความต+องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร+อมของอาจารย.
ประจําท่ีมีอยู� (ควบคุมอัตราส�วนอาจารย.ต�อนักศึกษาให+เป;นไปตามเกณฑ.)  
      2. เกณฑ.การรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะท+อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปXดสอน และ
สอดคล+องกับระดับของ หลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรชัญาวิสยัทัศน.ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ.การเรียนรู+ท่ี
กําหนดในหลักสูตร (เช�น GPA ความรู+ พ้ืนฐานในสาขา ภาษาต�างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ฯลฯ)  
      3. เกณฑ.ท่ีใช+ในการคัดเลือกนักศึกษากระบวนการรับนักศึกษาและเครื่องมือหรือข+อมูลท่ีใช+ในการคัดเลือก มีความ
เหมาะสมเชื่อถือได+ โปร�งใส เปXดเผย และเป;นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข+าเรียน  
      4. นักศึกษาท่ีรับเข+าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด มีคุณสมบัติข้ันต+นท้ังความรู+พ้ืนฐานหรือประสบการณ.ท่ีจําเป;นต�อการเรียนในหลักสูตร ใฝ|รู+ใฝ|เรียน มี
ความพร+อมด+านสุขภาพกาย และจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ  
      5. ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม�ครบถ+วนตามเกณฑ.ท่ีกําหนดในประกาศรับและมีการรับเข+าศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาได+รับ การเตรียมความพร+อมทางการเรียนหรือได+รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ�านเกณฑ.ข้ันตํ่า เพ่ือให+
สามารถเรียนในหลักสูตรได+จน สําเร็จการศึกษา  
      6. การกําหนดคุณสมบัติในการรับเข+าของผู+สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให+สูงกว�าคุณสมบัติของ การรับเข+า
ศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะความสามารถด+านภาษาต�างประเทศและคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสู�การ
พัฒนาศักยภาพการวิจัย  
      7. กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข+มงวดเพ่ือให+ได+นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู+ด+วยตนเอง 
(พิจารณาจาก อัตราส�วนนักศึกษาท่ีรับเข+าต�อผู+สมัคร) 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       ในช�วงป แรกของการศึกษา ต+องมีกลไกในการพัฒนาความรู+พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร+อมทางการเรียนแก�นักศึกษา 
เพ่ือให+ มีความสามารถในการเรียนรู+ระดับอุดมศึกษาได+อย�างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน+อย ในระหว�างการศึกษามี
การจัดกิจกรรม การพัฒนาความรู+ความสามารถในรูปแบบต�างๆ ท้ังกิจกรรมในห+องเรียนและนอกห+องเรียน มีกิจกรรม
เสริมสร+างความเป;นพลเมืองดีท่ีมี จิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให+คําปรึกษาจากอาจารย.ท่ีปรึกษาวิชาการ 
(ระดับปริญญาตรีโท เอก) ระบบการป̂องกัน หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให+สามารถสําเร็จการศึกษา
ได+ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการส�งเสริม การเผยแพร�ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร+างโอกาสการเรียนรู+ท่ี
ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู+ใน ศตวรรษท่ี 21 ให+ได+มาตรฐานสากล 
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ครอบคลุม
ประเด็นต�อไปนี้ 
       - การควบคุมการดูแลการให+คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษาปริญญาตรี  
       - การควบคุมดูแลการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ.แก�บัณฑิตศึกษา  
       - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21  
       ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให�
ได� นักศึกษาเรียนอย�างมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเป+นต�อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ 
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิดใน   
  การ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ  
  มีกลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ 
 • มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 
• มีผลจากการ  

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 
• มีผลจากการ  
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  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป;น    
รูปธรรม 

  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป;น 
  รูปธรรม 
• มีแนวทาง 
  ปฏิบัติท่ีดโีดยมี 
หลักฐาน เชิง 

  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+ 
  เหตผุล อธิบาย 
  การเป;น แนว 
  ปฏิบัติท่ีดไีด+  
  ชัดเจน 

 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 3.2  
การควบคุมดูแลการให�คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษา  
     1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย.ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับให+จํานวนนักศึกษาต�ออาจารย.ท่ีปรึกษา
เป;นไปตามเกณฑ.ท่ี กําหนด  
     2. อาจารย.ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให+การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)  
     3. การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความต+องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา  
     4. การจัดเก็บข+อมูลเพ่ือการรู+จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข+อมูลนักศึกษาในกลุ�มอาจารย.ผู+สอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 
(ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ�อน)  
     5. อาจารย.ท่ีปรึกษาให+ความช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปIญหาทางการเรียนหรือต+องการความช�วยเหลือด+านอ่ืนๆ  
     6. การจัดการความเสี่ยงด+านนักศึกษา (มีข+อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคันหรือสําเร็จ
การศึกษาช+าฯลฯ)  
     7. ช�องทางการติดต�อสื่อสารระหว�างนักศึกษาและอาจารย.ท่ีปรึกษา  
     8. บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาให+คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย.ผู+สอนและการให+คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ.
ท่ีเพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21  
     1. สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก�นักศึกษาเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม  
     2. บุคลากรท่ีเก่ียวข+องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต+องมีความรู+ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความต+องการของ
นักศึกษา  
     3. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต+องส�งผลต�อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค.ของหลักสูตร  
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     4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร+างความยึดม่ันผูกพันกับความเป;นพลเมือง (civic 
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
     5. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต+องช�วยเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 เช�น ICT literacy, scientific 
literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
     6. การเปXดโอกาสให+นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน  
     7. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด  
     8. หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค.พิเศษ เช�น นักกีฬา ต+องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได+รับการพัฒนาให+ได+สาระ
ความรู+ทักษะท่ี สอดคล+องกับเป̂าหมายการเรียนรู+ท่ีเป;นมาตรฐานเดียวกัน  
     9. การสร+างเครือข�ายระหว�างสถาบันภายในประเทศและต�างประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาช�วยสอนหรือให+
ประสบการณ.แก� นักศึกษาและการส�งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในต�างประเทศ 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       ผลการประกันคุณภาพควรทําให+นักศึกษามีความพร+อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู�ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง 
อัตราการ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต�อหลักสูตร และผลการจัดการข+อร+องเรียนของนักศึกษา  
      ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นต�อไปนี้  
     - การคงอยู�  
     - การสําเร็จการศึกษา  
     - ความพึงพอใจและผลการจัดการข+อร+องเรียนของนักศึกษา 
 

เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มีการ 
  รายงานผล  
  การดาํเนินงาน 

• มีการรายงาน 
  ผลการ   
  ดําเนินงานใน  
  บางเรื่อง 

• มีการรายงานผล
การดาํเนินงาน 
ครบทุก เรื่องตาม
คําอธิบาย ในตัวบ�งช้ี 

• มีการรายงานผล
การ ดําเนินงาน 
ครบทุก เรื่องตาม
คําอธิบาย ในตัวบ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผล 
  การดาํเนินงานท่ีดี
ข้ึนใน บางเรื่อง 

• มีการรายงานผล
การดาํเนินงาน 
ครบทุก เรื่องตาม
คําอธิบาย ในตัวบ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผล 
  การดาํเนินงานท่ีดี
ข้ึนใน ทุกเรื่อง 

• มีการรายงานผล 
  การดาํเนินงาน  
 ครบทุกเรื่องตาม 
  คําอธิบาย ในตัว 
  บ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผลการ  
  ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
 ในทุกเรื่อง  
• มีผลการ   
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  ดําเนินงาน ท่ีโดด 
  เด�น เทียบเคียง 
 กับหลักสูตรน้ันใน  
  สถาบันกลุ�ม 
  เดียวกัน โดยม ี
  หลักฐาน เชิง 
  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+เหตุผล
อธิบายว�าเป;นผล การ
ดําเนินงานท่ี โดดเด�น
อย�างแท+จริง 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 3.3  
     1. อัตราการคงอยู�ของนักศึกษาในหลักสูตร  
     2. อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
     3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต�อหลักสูตรและการร+องเรียนของนักศึกษา  
     4. บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู+ทักษะการแสวงหาความรู+การสร+างความรู+ด+วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยท่ีแสดงออก
ถึงการผลิต และเผยแพร�ความรู+จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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องค0ประกอบท่ี 4 อาจารย0 
 

  อาจารย.เป;นปIจจัยป̂อนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู+เก่ียวข+องต+องมีการออกแบบระบบประกันการบริหาร
และพัฒนา อาจารย.เพ่ือให+ได+อาจารย.ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล+องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน.
ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส�งเสริมให+อาจารย.มีความรักในองค.กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
ผู+บริหารต+องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ กิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย.การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย.เป;นการ ดําเนินงานเพ่ือให+ได+อาจารย.ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนด+วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให+อัตรากําลัง อาจารย.มี
จํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข+าในหลักสูตร มีจํานวนอาจารย.ท่ีมีความรู+ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของ 
หลักสูตร และมีประสบการณ.ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท+อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน�งทางวิชาการ และ
ความก+าวหน+าใน การผลิตผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง  
 

 องค.ประกอบด+านอาจารย.เริ่มดําเนินการต้ังแต�การบริหารและพัฒนาอาจารย.คุณภาพอาจารย.และผลลัพธ.ท่ี
เกิดกับอาจารย. ให+พิจารณาจากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย. 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย. 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย0 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       การบริหารและพัฒนาอาจารย.เริ่มต+นต้ังแต�ระบบการรับอาจารย.ใหม� ต+องกําหนดเกณฑ.คุณสมบัติอาจารย.ท่ีสอดคล+อง
กับ สภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน.ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย.ท่ีเหมาะสม โปร�งใส นอกจากนี้
ต+องมีระบบ การบริหารอาจารย.โดยการกาหนดนโยบาย  ํ แผนระยะยาว เพ่ือให+ได+อาจารย.ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพท่ีเป;นไปตาม เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส�งเสริม
และพัฒนาอาจารย.มีการวางแผน และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับ
ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย.  
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ ครอบคลุม
ประเด็นต�อไปนี้  
       - ระบบการรับและแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร  
       - ระบบการบริหารอาจารย.  
       - ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย.  
       ในการประเมินเพ่ือให+ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให+พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให+
หลักสูตรมีอาจารย.คุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด+านวุฒิการศึกษาและตําแหน�งทางวิชาการเป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร
อย�างต�อเนื่อง และมีการส�งเสริมให+มีการเพ่ิมพูนความรู+ความสามารถของอาจารย.เพ่ือสร+างความเข+มแข็งทางวิชาการของ
หลักสูตร 
 

เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ 
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิดใน   
  การ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ  
  มีกลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ 
 • มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ  
  จากผลการ 
  ประเมิน 
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• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป;น 
  รูปธรรม 
 
• มีแนวทางปฏบัิต ิ
  ท่ีดี โดยม ี
  หลักฐาน เชิง 
  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+ 
  เหตผุล อธิบาย 
  การเป;น แนว 
  ปฏิบัติท่ีดไีด+  
  ชัดเจน 

 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 4.1  
ระบบการรับอาจารย0ใหม�  
     1. การวางแผนระยะยาวด+านอัตรากําลังอาจารย.ให+เป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร  
     2. การมีระบบการรับอาจารย.ใหม�ท่ีมีความรู+ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารย.ท่ีมีอยู�เดิม
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือให+หลักสูตรมีความเข+มแข็ง อาจารย.ในหลักสูตรสามารถส�งเสริมการทํางานตามความชํานาญของแต�ละคน
ได+อย�างมี ประสิทธิภาพ  
     3. อาจารย.ประจําหลักสูตรต+องมีวุฒิการศึกษา ตําแหน�งทางวิชาการ และประสบการณ.ในจํานวนท่ีไม�ตํ่ากว�าตามเกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  
 

ระบบการบริหารอาจารย0  
     1. สถาบันต+องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย.ให+มีคุณวุฒิตําแหน�งทางวิชาการ ตามเป̂าหมายท่ี
กําหนด  
     2. ผู+บริหารสถาบันหรือหน�วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต+องมีการวางแผนระยะยาวด+านอัตรากําลังด+าน
อาจารย.ให+เป;นไป ตามเกณฑ.มาตรฐานการอุดมศึกษา ต+องมีแผนการบริหารอาจารย.ประจําหลักสูตร โดยการมีส�วนร�วมของ
ทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)  
     3. สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย.ท่ีมีศักยภาพให+คงอยู�กับสถาบัน       
ลดอัตราการ ลาออก หรือการย+ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด+วย แผนอัตรากําลัง แผนการ  สรรหาและรับ
อาจารย.ใหม� แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหน�งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต�อ/ เกษียณอายุอ่ืนๆ ตามบริบท  
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     4. ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารย.ยังไม�เป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันต+องมีวิธีการบริหาร
จัดการเพ่ือ ทรัพยากรบุคคล เพ่ือทดแทนข+อจํากัดอย�างเป;นระบบ  
     5. มีแผนบริหารความเสี่ยงด+านการบริหาร กรณีมีอาจารย.ส�วนเกิน กรณีมีอาจารย.ขาดแคลน กรณีมีอาจารย.สมดุลกับ
ภาระงาน เพ่ือให+มี อาจารย.คงอยู�และมีแผนบริหารความเสี่ยงด+านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+องกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลนักศึกษา  
     6. การกําหนดบทบาทหน+าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย.ประจําหลักสูตรอย�างชัดเจน  
     7. การมอบหมายภาระหน+าท่ีให+เหมาะสมกับคุณวุฒิความรู+ความสามารถ และประสบการณ.  
     8. ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
     9. ระเบียบท่ีโปร�งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย.ประจําหลักสูตร  
     10. ระบบในการเลิกจ+างและการเกษียณอายุอย�างชัดเจน  
     11. ระบบการยกย�องและธํารงรักษาอย�างมีประสิทธิภาพ  

 
ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย0  
     1. สถาบันให+โอกาสอาจารย.ทุกคนได+พัฒนาตนเองให+มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง  
     2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย.ให+เป;นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน เพ่ือส�งผลต�อ
คุณภาพของ บัณฑิต  
     3. การควบคุม กํากับ ส�งเสริมให+อาจารย.พัฒนาตนเองในการสร+างผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง  
     4. การเสริมสร+างบรรยากาศทางวิชาการระหว�างอาจารย.ท้ังในและระหว�างหลักสูตร  
     5. การส�งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย. (ประเมินจากจํานวนอาจารย.ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน)  
     6. การประเมินการสอนของอาจารย.และนําผลมาใช+ในการส�งเสริมพัฒนาความสามารถด+านการสอนของอาจารย.    
     7. อาจารย.อาวุโส หรืออาจารย.ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด�น มีการถ�ายทอดประสบการณ.สู�อาจารย.ในสาขา/หลักสูตร  
     8. บัณฑิตศึกษา ให+ความสําคัญกับการจัดหาอาจารย.หรือพัฒนาอาจารย.ให+มีคุณสมบัติท่ีสูงกว�ากําลังคนในหลักสูตร
ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย.ท่ีต+องเน+นทักษะความสามารถด+านการวิจัย นอกเหนือจากความรู+ความสามารถ
ด+านการสอน 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  66 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย0 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปkจจัยนําเข�า 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       การส�งเสริมและพัฒนาอาจารย.ต+องทําให+อาจารย.ในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยทําให+อาจารย.มี
ความรู+ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปXดให+บริการ และมีประสบการณ.ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  อันสะท+อนจากวุฒิ
การศึกษา ตําแหน�ง ทางวิชาการ และความก+าวหน+าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง    
      ประเด็นในการพิจารณาตัวบ�งชี้นี้จะประกอบด+วย  
     - ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     - ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
     - ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร  
     - จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ Scopus ต�อ 
      จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 
ร�อยละของอาจารย0ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
     การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป;นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต+องการบุคลากรท่ีมีความรู+ความสามารถและความลุ�มลึกทาง 
วิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการและ
การพัฒนา องค.ความรู+ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย.ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ.กับ
หลักสูตรท่ีเปXดสอนใน สัดส�วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน+นของหลักสูตรนั้นๆ 
 

 เกณฑ0การประเมิน :  
 

     โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป;นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
      ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒปริญญาเอกตามท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 20 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
     ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
     ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 100 
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สูตรการคํานวณ :  
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนท่ีได+ = 

 

หมายเหตุ :  
      คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได+รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ.การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ี มีการปรับวุฒิการศึกษาให+มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใช+
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท�าคุณวุฒิปริญญาเอก ได+สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�า ท้ังนี้ต+องได+รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ร�อยละของอาจารย0ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
      สถาบันอุดมศึกษาถือเป;นขุมปIญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต+องส�งเสริมให+อาจารย.ในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค.ความรู+ในศาสตร.สาขาวิชาต�างๆ อย�างต�อเนื่อง เพ่ือนําไปใช+ในการเรียนการสอน 
รวมท้ังการแก+ไขปIญหา และพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป;นสิ่งสะท+อนการปฏิบัติงานดังกล�าวของอาจารย.
ตามพันธกิจของหลักสูตร 
เกณฑ.การประเมิน :  
     โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป;นคะแนนระหว�าง 0 – 5  
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
      ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย. รวมกันท่ี
กําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป 
 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
     ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย. รวมกันท่ี
กําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป  

 

จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

              จํานวนอาจารย.ประจาํหลักสูตรท้ังหมด 

              ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 

× 100 

× 5 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
      ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย. รวมกันท่ี
กําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ :  

 
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนท่ีได+ = 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจําหลักสูตร 
       ผลงานทางวิชาการเป;นข+อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจําได+สร+างสรรค.ข้ึนเพ่ือแสดงให+เห็นถึง 
ความก+าวหน+าทางวิชาการและการพัฒนาองค.ความรู+อย�างต�อเนื่อง เป;นผลงานท่ีมีคุณค�า สมควรส�งเสริมให+มีการเผยแพร�และ
นําไปใช+ ประโยชน.ท้ังเชิงวิชาการและการแข�งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู�ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ.ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ.ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได+รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือเป;นผลงานวิชาการรับใช+สังคมท่ีผ�านการ
ประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล+ว ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค.การระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช+
ในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการ พิจารณาตามเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว รวมท้ังงานสร+างสรรค.ต�างๆ 
โดยมีวิธีการคิดดังนี้  
 

เกณฑ0การประเมิน :  
       โดยการแปลงค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตรเป;นคะแนน ระหว�าง 
0 – 5  
 

จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

              จํานวนอาจารย.ประจาํหลักสูตรท้ังหมด 

              ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

            ร +อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

× 100 

× 5 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
      ค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = 
ร+อยละ 20 ข้ึนไป  
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  
      ค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = 
ร+อยละ 40 ข้ึนไป  
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
      ค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = 
ร+อยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ :  
1. คํานวณค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนท่ีได+ = 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร 

                  จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร 

ร +อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําหลักสูตร 

× 100 

× 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้: 
ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
  วชิาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับ นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการ
เผยแพร�ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป;นประกาศให+
ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+งให+ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI       
  กลุ�มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วยหลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง 
วิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทํา เป;นประกาศให+ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+งให+ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข+อมูล
ระดับ นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การ
พิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานท่ีได+รับการจด
สิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช+สังคมท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ  
- ผลงานค+นพบพันธุ.พืช พันธุ.สัตว.ท่ีค+นพบใหม�และได+รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว  
- ตําราหรือหนังสือท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ.การประเมินตําแหน�งทางวิชาการแต� 
  ไม�ได+นํามาขอรับ การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

 

      การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป;นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และเม่ือ
ได+รับการตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป;นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.ได+ 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค0ดังนี้ : 
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ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. 

online 
0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
       ผลงานสร+างสรรค.ทุกชิ้นต+องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค.ประกอบไม�น+อยกว�า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอก สถาบันร�วมพิจารณาด+วย 
 

จํานวนบทความของอาจารย0ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได�รับการอ�างอิงในฐานข�อมูล TCI และ Scopus ต�อจํานวน
อาจารย0ประจําหลักสูตร  
       หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได+ว�าเป;นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป;นหลักสูตรท่ีสําคัญและเน+นการสร+าง 
องค.ความรู+ใหม�เพ่ือเป;นประโยชน.ต�อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย.ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญ
อย�างมากต�อ หลักสูตรนั้นๆ  
      บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการอ+างอิง 
ย�อมแสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจํา หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มีผลงานท่ีได+รับการตีพิมพ.ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติในฐานข+อมูล TCI และ Scopus และบทความท่ีตีพิมพ.ได+รับการอ+างอิง แสดงให+เห็นว�ามีการนําไปใช+
ประโยชน.และเป;น ฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม�ๆ ให+มีความก+าวหน+ามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ี
ได+รับการอ+างอิงมากย�อม แสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจําหลักสูตรเป;นผู+ท่ีมีผลงานและได+รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ  
      การคํานวณตัวบ�งชี้นี้ให+เปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิง ต้ังแต�หนึ่งครั้งข้ึนไป รวมท้ังการอ+างอิงตนเองท่ี
เป;น ผลงานของอาจารย.ประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติต�ออาจารย.ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอก นั้น โดยนําเสนอในรูปสัดส�วน ท้ังนี้พิจารณาผลการดําเนินงาน 5 ป ย+อนหลังตามป ปฏิทิน ซ่ึงนับรวมป ท่ี
ประเมิน 
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เกณฑ0การประเมิน :  
        การแปลงอัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรเป;นคะแนนระหว�าง   
        0 – 5  
กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  
       อัตราส�วน จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5  
       = 2.5 ข้ึนไป  
กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0สุขภาพ  
      อัตราส�วน จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5  
      = 3.0 ข้ึนไป  
กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 
       อัตราส�วน จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5  
       = 0.25 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ :  
 1. อัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร = 
 
 
 
 

2. แปลงค�าท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนน = 
 
 

ตัวอย�างการหาอัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได�รับการอ�างอิงต�อจํานวนอาจารย0ประจําหลักสูตร  
     ถ+าอาจารย.ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีมีจํานวน 5 
คน โดยอาจารย.ท้ัง 5 คนมีผลงานตีพิมพ.บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข+อมูล TCI และ Scopus ในป พ.ศ. 2553 - 
2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 
2014) เป;นดังนี้  
     - จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ของอาจารย.ท้ัง 5 คนในฐานข+อมูล Scopus ระหว�าง ค.ศ. 2010-2014 เท�ากับ 15 บทความ 
และ จํานวนบทความท่ีตีพิมพ.ในฐานข+อมูลของ TCI เท�ากับ 5 บทความ 
      - ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข+อมูล Scopus ท่ีได+รับการอ+างอิง อย�างน+อย 1 ครั้ง และมีบทความ 2 
บทความท่ี ตีพิมพ.ในฐานข+อมูล TCI ได+รับการอ+างอิงอย�างน+อย 1ครั้ง  
 

  จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิง 

    จํานวนอาจารย.ประจําหลักสตูร 

         อัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 

อัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท่ีกําหนด 

× 5 
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ดังนั้น อัตราส�วนจํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร = 
 
 
 
 
     นํามาคํานวณคะแนน                2.0         
                                                25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนบทความท่ีได+รับการอ+างอิงอย�างน+อย 1 ครั้ง               8+2      =       10      = 2.0       

      จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตรท้ังหมด                            5       5           

× 5     = 4.0 คะแนน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย0 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       ผลการประกันคุณภาพ ต+องนําไปสู�การมีอัตรากําลังอาจารย.ท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข+า 
       ในหลักสูตร อัตรา คงอยู�ของอาจารย.สูง และอาจารย.มีความพึงพอใจต�อการบริหารหลักสูตร ในการรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ในประเด็นต�อไปนี้ 
      - การคงอยู�ของอาจารย.  
      - ความพึงพอใจของอาจารย 0 

 เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มีการ 
 รายงานผล  
การดาํเนินงาน 

• มีการ 
  รายงานผล  
  การดาํเนินงาน 
  ในบางเรื่อง 

• มีการรายงาน 
 ผลการดําเนินงาน 
 ครบทุกเรื่องตาม 
 คําอธิบาย ใน 
 ตัวบ�งช้ี 

• มีการรายงาน 
  ผลการดําเนินงาน 
  ครบทุกเรื่องตาม 
  คําอธิบายใน 
  ตัวบ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผลการ  
  ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
  ในบางเรื่อง 

• มีการรายงานผล 
  การดาํเนินงาน 
  ครบทุก เรื่องตาม 
  คําอธิบาย ในตัว 
  บ�งช้ี 
• มีแนวโน+มผลการ  
  ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
  ในทุกเรื่อง 

• มีการรายงานผล 
  การดาํเนินงานครบ 
  ทุกเรื่องตาม 
  คําอธิบาย ในตัว 
  บ�งช้ี  
• มีแนวโน+มผลการ  
  ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน  
  ทุกเรื่อง  
• มีผลการดําเนินงาน    
  ท่ีโดดเด�น  
  เทียบเคียงกับ  
  หลักสูตรน้ันใน  
  สถาบันกลุ�ม 
 เดียวกัน โดยมี   
  หลักฐาน เชิง 
  ประจักษ.ยืนยัน  
  และกรรมการ  
  ผู+ตรวจประเมิน  
  สามารถให+เหตุผล  
  อธิบายว�าเป;น ผล 
  การดาํเนินงานท่ี  
  โดดเด�นอย�าง 
  แท+จริง  
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แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 4.3 
 ผลท่ีเกิดกับอาจารย0  
     1. อัตราการคงอยู�ของอาจารย.ประจําหลักสูตร  
     2. ความพึงพอใจของอาจารย.ประจําหลักสูตรต�อการบริหารจัดการหลักสูตร  
     3. จํานวนอาจารย.เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
 
องค0ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน  
        
 แม+ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปXดสอนต+องผ�านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีการ ปรับปรุงทุก 5 ป แต�ผู+บริหารต+องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตรให+มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�าง ต�อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน+าท่ีในการบริหารจัดการ 3 
ด+านท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู+สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การ
ประเมินผู+เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบด+วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู+เรียน เพ่ือให+สอดคล+องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัว
บ�งชี้ในการประเมินต+องให+ความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย ก+าวทัน ความก+าวหน+าทางวิทยาการ
ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวางระบบผู+สอนและอาจารย.ท่ีปรึกษา ซ่ึงต+องเป;นบุคคลท่ีมีความรู+ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ.และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให+เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน+น นักศึกษาเป;นสําคัญ และส�งเสริมทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21  
 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค.ประกอบนี้พิจารณาได+จากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้  
            ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
            ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู+สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
            ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู+เรียน  
            ตัวบ�งชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       แม+ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปXดให+บริการต+องผ�านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มีการ ปรับปรุงทุก 5 ป  แต�ผู+รับผิดชอบหลักสูตรต+องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต�างๆ ให+มี
เนื้อหาท่ีทันสมัย ก+าวทันความก+าวหน+าทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปXดรายวิชาต�างๆ ท้ัง
วิชาบังคับและวิชาเลือกท่ี เน+นนักศึกษาเป;นสําคัญ โดยสนองความต+องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต+องเน+นการ พัฒนาทักษะด+านการวิจัยและการเรียนรู+ด+วยตนเอง  
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�างน+อยให+ครอบคลุม 
ประเด็นต�อไปนี้ 
       - การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
       - การปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัยตามความก+าวหน+าในศาสตร.สาขานั้นๆ  
       ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าหลักสูตรอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด
ท่ีทําให�หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานและความต�องการของประเทศ 
 
 

เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ  
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิด  
  ในการ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ ม ี
  กลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/    
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป;น  
  รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน • 
มีการประเมิน  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนากระบวนการ  
  จากผลการประเมิน • 
มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็นชัดเจน  
  เป;นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏบัิติท่ี 
  ดี โดยมีหลักฐาน  
เชิงประจักษ.ยืนยัน   
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 และกรรมการ  
 ผู+ตรวจประเมิน  
 สามารถให+เหตุผล  
 อธิบายการเป;น  
 แนวปฏิบัติท่ีดีได+  
 ชัดเจน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ�งช้ีท่ี 5.1  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
     1. หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีช�วยสร+างโอกาสในการพัฒนาความรู+ทักษะผ�านการเรียน
การสอนท่ีมี ประสิทธิภาพ  
    2. เนื้อหาของหลักสูตรในแต�ละรายวิชามีการปรับปรุงให+ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปXดวิชาใหม�ให+นักศึกษาได+เรียน    
    3. หลักสูตรแสดงผลลัพธ.การเรียนรู+ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคล+องกับความก+าวหน+าทางวิชาการและความต+องการของผู+ใช+
บัณฑิต  
    4. คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชาจํานวนหน�วยกิตและมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกว+างขวางครบถ+วน ในสิ่งท่ี
ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป;นจุดเน+น มีความต�อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ.กันระหว�างวิชา และมีการสังเคราะห.การ
เรียนรู+  
    5. เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไม�มีความซํ้าซ+อน กลุ�มรายวิชามีความต�อเนื่องสัมพันธ.กันเหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร  
     6. ผลลัพธ.การเรียนรู+ของผู+เรียนตรงกับผลลัพธ.การเรียนรู+ท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
     7. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ+วน  
     8. การเปXดรายวิชามีลําดับก�อนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือให+นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู+ในการเรียนวิชาต�อยอด  
     9. การเปXดรายวิชาเป;นไปตามข+อกําหนดของหลักสูตรเพ่ือให+นักศึกษาสําเร็จได+ทันตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร  
     10. การเปXดรายวิชาเลือกสนองความต+องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป;นท่ีต+องการของตลาดแรงงาน  
     11. การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก�นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติหรือการศึกษาทางไกล มีการ
ควบคุมให+ นักศึกษาได+เนื้อหาสาระ เป̂าหมายการเรียนรู+วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเป;นมาตรฐานเดียวกัน  
ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. การจัดรายวิชาเน+นเนื้อหาความรู+และทฤษฎีการปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเป;นจุดเน+นวิชาการศึกษาท่ัวไปท่ี
สร+างความ เป;นมนุษย.ท่ีเตรียมนักศึกษาออกสู�โลกแห�งการดํารงชีวิต  
     2. หากมีการโอนหน�วยกิต ต+องให+ความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต+องมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ีกําหนดในรายวิชา
ของ หลักสูตรอย�างครอบคลุม ครบถ+วน 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. เนื้อหาสาระของรายวิชาเน+นความรู+ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวข+องท่ีมีความท่ีซับซ+อน มีจุดเน+น  
     2. การควบคุมกํากับหัวข+อวิทยานิพนธ./สารนิพนธ.ท่ีอนุมัติเป;นประเด็นวิจัยร�วมสมัย/สนองความต+องการของสังคม  
     3. หัวข+อวิทยานิพนธ.เป;นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน.ของหลักสูตร และสอดคล+องกับระดับของ
หลักสูตร  
     4. หัวข+อวิทยานิพนธ.ระดับปริญญาเอก มีความซับซ+อนและลึกซ้ึงและให+องค.ความรู+ใหม�มากกว�าระดับปริญญาโท 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผู�สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       หลักสูตรต+องให+ความสําคัญกับการวางระบบผู+สอนในแต�ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู+ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญใน วิชาท่ีสอน และเป;นความรู+ท่ีทันสมัยของอาจารย.ท่ีมอบหมายให+สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให+นักศึกษาได+รับความรู+
ประสบการณ.และได+รับ การพัฒนาความสามารถจากผู+รู+จริง สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต+องให+ความสําคัญกับการ
กําหนดหัวข+อวิทยานิพนธ. การกําหนดอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.การค+นคว+าอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวข+อวิทยานิพนธ.การ
ค+นคว+าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให+นักศึกษาได+รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.การค+นคว+าอิสระต+องสามารถ ให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ.การค+นคว+าอิสระต้ังแต�กระบวนการพัฒนาหัวข+อจนถึง
การทําวิทยานิพนธ.การค+นคว+าอิสระ การสอบป̂องกัน และการเผยแพร�ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา  
      กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต+องเน+นการพัฒนานักศึกษาให+มีความรู+ตามโครงสร+างหลักสูตรท่ี
กําหนด และได+รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู+ด+วย ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส�วนร�วม ความสามารถใน
การใช+เทคโนโลยีความสามารถ ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม�ต+องใช+สื่อเทคโนโลยีและทําให+นักศึกษา
เรียนรู+ได+ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได+ ผู+สอนมีหน+าท่ีเป;นผู+อํานวยความสะดวกให+เกิดการเรียนรู+และสนับสนุนการเรียนรู+
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน+นการวิจัยเป;นฐาน การเรียนแบบใช+ปIญหาเป;นฐาน เป;นต+น  
       
       ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน อย�างน+อยให+ครอบคลุม 
ประเด็นต�อไปนี้ 
      - การกําหนดผู+สอน  
      - การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู+ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน  
      - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      - การควบคุมหัวข+อวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให+สอดคล+องกับสาขาวิชาและ ความก+าวหน+า
ของศาสตร. 
      - การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญ สอดคล+องหรือ
สัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.  
     - การช�วยเหลือกํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระ และการตีพิมพ.ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
      ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําให� 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต�างของผู�เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป+นสําคัญ 
ก�อให�เกิด ผลการเรียนรู�บรรลุตามเปpาหมาย 
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เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ  
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิด  
  ในการ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ ม ี
  กลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/    
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป;น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน • 
มีการประเมิน  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนากระบวนการ  
  จากผลการประเมิน • 
มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็นชัดเจน  
  เป;นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏบัิติท่ี 
  ดี โดยมีหลักฐาน  
เชิงประจักษ.ยืนยัน   
 และกรรมการ  
 ผู+ตรวจประเมิน 
สามารถให+เหตผุล  
 อธิบายการเป;น  
 แนวปฏิบัติท่ีดีได+  
 ชัดเจน  

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2  
การวางระบบผู�สอน  
     1. ผู+สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรู+และความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณ. ทํางาน ผลงานวิชาการของผู+สอน)  
     2. หลักสูตรกําหนดผู+สอนให+นักศึกษาได+เรียนจากผู+สอนท่ีมีความชํานาญหลากหลายเพ่ือให+มีโอกาสได+รับการพัฒนา
มุมมองหรือความคิด จากผู+สอนหลากหลายความรู+และประสบการณ. (ในแต�ละหลักสูตรนักศึกษาควรได+เรียนกับอาจารย.
ผู+สอนคนเดิมไม�เกิน 3 วิชา)  
     3. มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย.ให+ทันสมัยในด+านเนื้อหา กิจกรรมการ
เรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  
     4. การกํากับให+อาจารย.ทุกคนต+องมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และ
มีการกํากับ ให+ดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  
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     5. นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต+องได+รับการสอนจากอาจารย.ท่ีมีคุณสมบัติท่ี
คุณภาพ มาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธ.กับอาจารย.ผู+สอน/อาจารย.ท่ีปรึกษาเท�าเทียมกัน  
     6. หากมีการกําหนดให+มี TA, RA ช�วยสอน ต+องได+รับการฝeกอบรมการให+คําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาให+มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช�วยเหลือนักศึกษาอย�างเหมาะสม  
 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. หลักสูตรต+องมีอาจารย.เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอมีคุณสมบัติด+านความรู+ประสบการณ.เวลาในการให+คําปรึกษาและ
การพัฒนานักศึกษา  
     2. การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ./สารนิพนธ.คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารย.ท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวข+อ
วิทยานิพนธ.ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู+และความเชี่ยวชาญในหัวข+อวิจัยท่ีจะควบคุมการทําวิทยานิพนธ.ของนักศึกษาและ
เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  
     3. มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาต�ออาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.เป;นไปตามหลักเกณฑ.ท่ีสกอ. กําหนด  
     4. มีการกํากับให+อาจารย.พิเศษท่ีมาทําหน+าท่ีอาจารย.ท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย�างต�อเนื่อง  
กระบวนการเรียนการสอน  
     1. การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ�มเรียนให+ได+มาตรฐานเดียวกัน       
     2. การส�งเสริมให+อาจารย.ใช+วิธีการสอนใหม�ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู+ของนักศึกษา  
      3. การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน+นทฤษฎีและการปฏิบัติการเรียนรู+จากผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู+ประกอบการ
การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
     4. การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร+อมทางการเรียนแก�นักศึกษา (เช�น ความรู+พ้ืนฐานท่ีจําเป;นต+องมีก�อนเข+าโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  
     5. การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว�างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ.การเรียนรู+/การทํางาน/การ
ประกอบอาชีพ  
     6. การส�งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอ้ือต�อการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟIงอ�าน 
เขียน ทักษะ ICT ทักษะ การแก+ปIญหาฯลฯ) ด+วยวิธีการหลายช�องทาง เช�น การส�งเสริมการเรียนรู+ด+วยเทคโนโลยีสื่อสาร 
(เครือข�ายทางสังคม online learning)  
     7. การเตรียมความพร+อมด+านการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช�วยเหลือด+านการหางานทํา/การเผยแพร�ผลงาน)  
     8. การสอนแบบเน+นการปฏิบัติการเรียนรู+จากผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู+ประกอบการ การศึกษาดูงาน   
     9. มีการควบคุมมาตรฐานของแหล�งฝeกประสบการณ.วิชาชีพ  
     10. การใช+สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส�งเสริมความรู+และทักษะการเรียนรู+ท่ีมีประสิทธิภาพเช�น online learning  
     11. การส�งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย. (ประเมินจากจํานวนอาจารย.ท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน)  
     12. มีการประเมินการสอนของอาจารย.และนําผลมาใช+ในการส�งเสริมพัฒนาความสามารถด+านการสอนของอาจารย.  
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     13. อาจารย.อาวุโส หรืออาจารย.ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด�น มีการถ�ายทอดประสบการณ.สู�อาจารย.ในสาขา/หลักสูตร  
     14. การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข+ามามีส�วนร�วมในการจัดการเรียนการสอนและส�งผลต�อการเรียนรู+ของ
นักศึกษา  
     2. การนํากระบวนการวิจัยมาใช+ในการเรียนการสอนและส�งผลต�อการเรียนรู+ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปIญญาท+องถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส�งผลต�อการเรียนรู+ของนักศึกษา  
     3. การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถ+ามี)  
     4. ระบบการกํากับติดตามความก+าวหน+าในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารย.ท่ีปรึกษา (ถ+ามี)  
     5. มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะให+นักศึกษาเข+าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
     6. มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส�วนร�วมของสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 
 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. การส�งเสริมให+อาจารย.ใช+วิธีการสอนใหม�ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู+ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเน+นปIญหาเป;น
ฐาน การสอนโดยใช+การวิจัยเป;นฐาน  
     2. มีระบบกํากับการทํางานของอาจารย.ผู+สอนท่ีเอ้ือประโยชน.ต�อนักศึกษาเต็มท่ี ให+ความสําคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของ อาจารย.ในการให+คําปรึกษาแก�นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย.  
     3. มีระบบการกํากับติดตามความก+าวหน+าในการทําวิทยานิพนธ./สาระนิพนธ.ของนักศึกษา เพ่ือให+นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาได+ทันตาม ระยะเวลาท่ีกําหนด  
     4. หัวข+องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล+องหรือสัมพันธ.กับความเชี่ยวชาญของอาจารย.ท่ีปรึกษา  
     5. มีระบบและมีการติดตามความก+าวหน+าของการทําวิทยานิพนธ.ของนักศึกษาแต�ละคนอย�างน+อยหนึ่งครั้งต�อภาค
การศึกษา  
     6. มีฐานข+อมูลงานวิจัยออนไลน.ท่ีเก่ียวข+องและนักศึกษาสามารถเข+าใช+งานได+อย�างสะดวก  
     7. มีการให+ความรู+และระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพ.เผยแพร�ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข+อมูลท่ี สกอ. 
รับรอง และ การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
     8. มีการให+ความรู+เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปIญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปIญหาของวารสารท่ีไม�มีคุณภาพ  
     9. การชี้แนะแหล�งทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ.และส�งเสริมให+นักศึกษาจัดทําข+อเสนอโครงการท่ีมีโอกาสได+รับทุน
สนับสนุน  
     10. การสร+างเครือข�ายระหว�างสถาบันภายในประเทศและต�างประเทศ มีVisiting Professors ท่ีมาช�วยสอนหรือให+
ประสบการณ.แก� นักศึกษา และการส�งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในต�างประเทศ       
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
      การประเมินนักศึกษามีจุดมุ�งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให+ข+อมูลสารสนเทศท่ีเป;นประโยชน.ต�อ
การ ปรับปรุงการเรียนการสอนของผู+สอน และนําไปสู�การพัฒนาการเรียนรู+ของนักศึกษา (assessment for learning) การ
ประเมินท่ีทําให+ นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป;น และมีการนําผลการประเมินไปใช+ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเอง
ใหม� จนเกิดการเรียนรู+ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ.การเรียนรู+ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส�วนใหญ�จะใช+เพ่ือจุดมุ�งหมายประการหลัง คือ เน+นการได+
ข+อมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู+ ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส�งเสริมให+มีการประเมินเพ่ือจุดมุ�งหมาย
สองประการแรกด+วย ท้ังนี้ความเหมาะสมของ ระบบประเมินต+องให+ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ.การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให+เกรดท่ีสะท+อนผลการเรียนรู+ได+อย�างเหมาะสม มีการกํากับให+มีการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช+วิธีการประเมิน ท่ีหลากหลาย ให+ผลการประเมินท่ีสะท+อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห�งความเป;นจริง (real world) และมีวิธีการให+ข+อมูลป̂อนกลับ (feedback) ท่ีทําให+
นักศึกษาสามารถแก+ไขจุดอ�อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได+ให+ผลการประเมินท่ีสะท+อนระดับ ความสามารถท่ีแท+จริงของ
นักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต+องให+ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ. การค+นคว+าอิสระท่ีมี
คุณภาพด+วย  
     ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน อย�างน+อยให+ครอบคลุม 
ประเด็นต�อไปนี้  
     - การประเมินผลการเรียนรู+ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  
     - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษา  
     - การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
     - การประเมินวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
      ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีสะท�อน 
สภาพจริงด�วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได� ให�ข�อมูลท่ีช�วยให�ผู�สอนและผู�เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการ เรียนการสอนต�อไป       
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เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม�มรีะบบ  
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิด  
  ในการ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ ม ี
  กลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/    
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น 
  ชัดเจน เป;น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ ดําเนินงาน • 
มีการประเมิน  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนากระบวนการ  
  จากผลการประเมิน • 
มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็นชัดเจน  
  เป;นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏบัิติท่ี 
  ดี โดยมีหลักฐาน  
 เชิงประจักษ.ยืนยัน   
 และกรรมการ  
 ผู+ตรวจประเมิน 
 สามารถให+เหตุผล 
 อธิบายการเป;นแนว 
 ปฏิบัติท่ีดไีด+ชัดเจน  

 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3  
     1. การกําหนดเกณฑ.การประเมินให+นักศึกษามีส�วนร�วม  
     2. น้ําหนักขององค.ประกอบในการประเมินสอดคล+องกับจุดเน+นของรายวิชา (วิชาทฤษฎีปฏิบัติสัมมนา ฯลฯ)  
     3. การประเมินผลการเรียนรู+ของโดยใช+การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช�น ข+อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ+าน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล�า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ เครื่องมือ ประเมินสะท+อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  
     4. การกํากับให+มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ.การเรียนรู+   
     5. การวิเคราะห./ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช+ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ. 
ข+อสอบ ปรับปรุง ข+อสอบ สร+างข+อสอบใหม�ๆ เสมอ มีคลังข+อสอบ ข+อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู+และการ
คิดข้ันสูงได+เครื่องมือ ประเมินสะท+อนความสามารถในการปฏิบัติงานได+จริงในโลกแห�งการทํางาน)  
     6. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ�มเรียนให+ได+มาตรฐานเดียวกัน  
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     7. การตัดเกรดและแจ+งให+นักศึกษารับรู+ชัดเจน (กําหนดเกณฑ.การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล+องกับท่ีเกณฑ.ท่ี
นักศึกษามีส�วนร�วมหรือรับรู+ร�วมกันต้ังแต�แรก มีข+อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช+ในการการตัดเกรดชัดเจน          
การกระจายของเกรด สะท+อนความสามารถท่ีแท+จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  
     8. การส�งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
     9. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     10. การกําหนดเกณฑ.การประเมินชัดเจน มีตัวบ�งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ.และการสอบป̂องกันชัดเจน  
     11. ข+อมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร�งใส ตรวจสอบ และสะท+อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ.สารนิพนธ.ได+  
     12. วิทยานิพนธ.ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะท+อนความคิดริเริ่ม ร�วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยท่ี
เหมาะสม เป;นตัวอย�างของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร�ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป;นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรอง
โดย สกอ. 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
      ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร+อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข+อ 7 ท่ีหลักสูตรแต�ละหลักสูตรดําเนินงานได+ในแต�ละป 
การศึกษา อาจารย.ประจําหลักสูตรจะเป;นผู+รายงานผลการดําเนินงานประจําป  ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7)  

เกณฑ0การประเมิน :  
     มีการดําเนินงานน+อยกว�าร+อยละ 80 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป  มีค�าคะแนน = 0  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 80 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป  มีค�าคะแนน = 3.50  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป  มีค�าคะแนน = 4.00  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป  มีค�าคะแนน = 4.50  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ�งช+การด  ี  ําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป  มีค�าคะแนน = 4.75  
     มีการดําเนินงานร+อยละ 100 ของตัวบ�งชี้การดําเนินงานท่ีระบุไว+ในแต�ละป  มีค�าคะแนน = 5 
สูตรการคํานวณ :  
     1. คํานวณค�าร+อยละผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 
     2. นําค�าร+อยละจากข+อ 1 มาเทียบคะแนนตามเกณฑ.การประเมิน 
 
 
 
 
 

จํานวนตัวบ�งชีผ้ลการดาํเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

ที่ดําเนนิการได+จริง 

จํานวนตัวบ�งชีผ้ลการดาํเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห�งชาติที ่

ต+องดําเนนิงานในป การศึกษานั้น  ๆ

× 100 
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องค0ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู�  
 
 ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต+องมีปIจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ซ่ึง
ประกอบด+วย ความพร+อมทางกายภาพ ความพร+อมด+านอุปกรณ.ความพร+อมด+านเทคโนโลยีความพร+อมด+านการ
ให+บริการ เช�น ห+องเรียน ห+องปฏิบัติการ ห+องทําวิจัย อุปกรณ.การเรียนการสอน ห+องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร. Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ัง การบํารุงรักษาท่ีส�งเสริมสนับสนุนให+นักศึกษาสามารถเรียนรู+ได+อย�างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ท่ีกําหนด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ
โดยพิจารณาร�วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย.  
 
 องค.ประกอบด+านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+จะพิจารณาได+จาก  
 
 ตัวบ�งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
      ความพร+อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได+แก�ความพร+อมทางกายภาพ เช�น ห+องเรียน 
ห+องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร+อมของอุปกรณ. เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ี
เอ้ือต�อการเรียนรู+เช�น อุปกรณ.การเรียนการสอน ห+องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ. วารสาร ฐานข+อมูลเพ่ือการสืบค+น แหล�ง
เรียนรู+สื่ออิเล็กทรอนิกส.ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล�านี้ต+องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร+อมใช+งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย.  
      ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน อย�างน+อยให+ครอบคลุม 
ประเด็นต�อไปนี้ 
      - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส�วนร�วมของอาจารย.ประจําหลักสูตรเพ่ือให+มีสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู+  
      - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอน  
      - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย.ต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+   
       ในการประเมินเพ่ือให�ทราบว�าอยู�ในระดับคะแนนใด ให�พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะท�อน
การจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู�ท่ีจําเป+นต�อการเรียนการสอน และส�งผลให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�อย�างมี
ประสิทธิผล   
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
• ไม�มรีะบบ  
• ไม�มีกลไก  
• ไม�มีแนวคิด  
  ในการ กํากับ 
  ติดตามและ  
  ปรับปรุง  
• ไม�มีข+อมูล 
  หลักฐาน 

• มีระบบ ม ี
  กลไก  
• ไม�มีการนํา 
  ระบบ กลไก 
  ไปสู�การ  
  ปฏิบัต/ิ 
  ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• ไม�มีการ 
  ปรับปรุง/ พัฒนา 
  กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/    
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก • มี
การนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัต/ิ  
  ดําเนินงาน  
• มีการประเมนิ  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนา 
  กระบวนการ จาก 
  ผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็น

• มีระบบ มีกลไก  
• มีการนําระบบ 
  กลไก ไปสู�การ 
  ปฏิบัติ/ ดําเนินงาน  
• มีการประเมิน  
  กระบวนการ  
• มีการปรับปรุง/  
  พัฒนากระบวนการ  
  จากผลการประเมิน  
• มีผลจากการ  
  ปรับปรุงเห็นชัดเจน  
  เป;นรูปธรรม  
• มีแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิง
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ชัดเจนเป;นรปูธรรม 
 
 
 
 

ประจักษ.ยืนยัน และ
กรรมการผู+ตรวจประเมิน 
สามารถให+เหตุผลอธิบาย
การเป;นแนวปฏิบัติท่ีดีได+
ชัดเจน 

 
 

 
แนวทางในการประเมิน ตัวบ�งช้ีท่ี 6.1  
      ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู+  
     1. การเตรียมความพร+อมทางกายภาพ (ห+องเรียน ห+องปฏิบติัการ สภาพแวดล+อมด+านการเรยีนรู+)  
     2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนนุทางการศึกษา เช�น ห+องสมุด ฐานข+อมูลทรัพยากรการเรียนรู+
วารสารวิชาการเพ่ือ การสืบค+น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
     3. การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย.ได+พบปะ สังสรรค.แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร�วมกัน  
     4. มีบริการคอมพิวเตอร.อินเทอร.เน็ตความเร็วสูง  
     5. สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู+แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย.และนักศึกษาสามารถ
ติดต�อสื่อสารได+ ใกล+ชิด  
 
     บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
     1. การเปXดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการต�อเม่ือสถาบันมีความพร+อมและกําหนดความคาดหวังสูงกว�า
ข+อกําหนดใน หลักสูตรปริญญาตรีท่ีเป;นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู+และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ โดยเฉพาะ
แหล�งข+อมูลสารสนเทศ เพ่ือการสืบค+นและการเรียนรู+ต+องมีมากกว�าข+อกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี  
     2. มีการจัดสรรงบประมาณให+นักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 
     3. มีห+องทํางานวิจัย (ซ่ึงไม�ใช�ห+องเรียน) เพ่ือให+นักศึกษาเข+าใช+ได+สะดวกในการทําวิจัย  
     4. มีอุปกรณ.และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเป;นและเหมาะสมในการทําวิจัย 
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บทที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

 
  
 ประกอบด+วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ�งชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ จํานวนรวม 
17 ตัวบ�งชี้ดังนี้ 
องค0ประกอบการ ประกัน

คุณภาพ ระดับคณะ 
 ตัวบ�งชี้ เกณฑ0พิจารณา 

1. การผลติบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค�าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลกัสูตรท่ี
คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ 
  ปริญญาเอก 

ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมคุีณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวน
อาจารย.ประจํา 

สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลา เทียบเท�าต�อ
จํานวนอาจารย.ประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

2.การวิจยั 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจย ั
และงานสร+างสรรค. 

เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร+างสรรค. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน สร+างสรรค.ท้ัง
ภายในและภายนอกต�อจํานวนอาจารย. ประจํา
และนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย. ประจําและ 
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต�ออาจารย.
ประจําและนักวิจยั 

3.การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

4.การทํานุบํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม  

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ.มาตรฐาน 7 ข+อ 

5.การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม 
ผลลัพธ.ท่ีตามพันธกิจ กลุ�มสถาบันและเอกลกัษณ. 
ของคณะ 

เกณฑ.มาตรฐาน 7 ข+อ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 
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องค0ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

  พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให+
ผู+เรียนมีความรู+ใน วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปIจจุบันใช+
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู+ท่ี เน+นผู+เรียนเป;นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล�าวจึงเก่ียวข+องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต�การกําหนด ปIจจัยนําเข+าท่ีได+มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด+วย
การมีอาจารย.ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการ บริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัย
หลักการร�วมมือรวมพลังของทุกฝ|ายท่ีเก่ียวข+องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน   

 ตัวบ�งชี้จํานวน 9 ตัวบ�งชี้คือ  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย.ประจํา 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
        ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะท+อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

        
เกณฑ0การประเมิน : 
      ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ :    
                      
               คะแนนท่ีได+ = 
 
หมายเหตุ :  หลักสูตรท่ีได+รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไม�ต+องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ�งชี้นี้แต�ต+องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ�งชี้นี้
ให+ครบถ+วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

  จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.2 อาจารย0ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปkจจัยนําเช�า 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
        การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป;นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต+องการบุคลากรท่ีมีความรู+ความสามารถ และความลุ�มลึก
ทาง วิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการและ
การพัฒนา องค.ความรู+ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย.ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง หรือสัมพันธ.กับหลักสูตรท่ีเปXดสอน
ในสัดส�วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน+นของหลักสูตร 
 

เกณฑ0การประเมิน : 
       โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป;นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 

เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป  
 

เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ :    
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
                      
               
 
 

2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
    คะแนนท่ีได+ =     
 
 

 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   

         จํานวนอาจารย.ประจําคณะท้ังหมด 
× 100 

          ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก          

ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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หมายเหตุ :  
      1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได+รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ.การพิจารณาคุณวุฒิของ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให+มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใช+ 
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท�าคุณวุฒิปริญญาเอกได+สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�า ท้ังนี้ต+องได+รับความ  
เห็นชอบจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     2. การนับจํานวนอาจารย.ประจํา ให+นับตามป การศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ ในกรณีท่ีมีอาจารย.
บรรจุ ใหม�ให+คํานวณตามเกณฑ.อาจารย.ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัย 

 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.3 อาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปkจจัยนําเช�า 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
        สถาบันอุดมศึกษาถือเป;นขุมปIญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต+องส�งเสริมให+อาจารย. ในสถาบัน
ทําการศึกษา วิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค.ความรู+ในศาสตร.สาขาวิชาต�างๆ อย�างต�อเนื่อง เพ่ือนําไปใช+ในการเรียนการสอน 
รวมท้ังการแก+ไข ปIญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป;นสิ่งสะท+อนการปฏิบัติงานดังกล�าวของอาจารย.
ตามพันธกิจ 

 

เกณฑ0การประเมิน : 
       โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป;นคะแนนระหว�าง 0 – 5 

  
เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย.รวมกันท่ี
กําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป 
 

เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย.รวมกันท่ี
กําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ :    
  1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 
                      
               
 
 
  
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
          คะแนนท่ีได+ =      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จํานวนอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ                          

             จํานวนอาจารย.ประจาํคณะท้ังหมด 
× 100 

          ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ          

            ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ 

× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย0ประจํา 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปkจจัยนําเช�า 
 

คําอธิบาย :  
      ปIจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส�วนของนักศึกษาต�ออาจารย.ท่ีจะต+อง 
สอดคล+องกับศาสตร.ในแต�ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยงไปสู�การวางแผนต�างๆ เช�น การ
วางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย. เป̂าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อ
จํานวนอาจารย.ท่ีประจําปฏิบัติงานจริงไม�เกินจํานวนเหมาะสม 
 

เกณฑ0การประเมิน : 
       ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจําน+อยกว�าหรือเทียบเท�ากับเกณฑ.มาตรฐานกําหนดเป;น 5 คะแนน 
       ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจํามากกว�าเกณฑ.มาตรฐานให+ คํานวณหาค�าความแตกต�างระหว�าง
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจํากับเกณฑ.มาตรฐาน และนําค�าความแตกต�างมาพิจารณาดังนี้ 
       ค�าความแตกต�างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อาจารย.ประจําท่ีสูงกว�าเกณฑ.มาตรฐานต้ังแต�ร+อยละ 20 กําหนดเป;น
คะแนน 0 
       ค�าความแตกต�างของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจําท่ีสูงกว�าเกณฑ.มาตรฐานต้ังแต�ร+อยละ 0.01 และไม�เกิน
ร+อยละ 20 ให+นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ.ตามสูตรเพ่ือเป;นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�า : 
    
      1. คํานวณค�าหน�วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว�างจํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน�วยกิตแต�ละรายวิชาท่ีเปXดสอนทุกรายวิชาตลอดป การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล+วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้  
                            SCH        =     ∑ni ci  
                            เม่ือ ni      =     จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i  
                                  ci      =     จํานวนหน�วยกิตของวิชาท่ี i 

 
2. คํานวณค�า FTES โดยใช+สูตรคํานวณดังนี้ 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  
เทียบเท�าต�อป  (FTES)  
 
 
 

                           Student Credit Hours (SCH) ทั้งป  

จํานวนหน�วยกิตต�อป การศึกษาตามเกณฑ.มาตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญานัน้  ๆ

  = 
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      การปรับจํานวนในระหว�างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให+มีการปรับค�าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให+เป;นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย.ประจํา 
 
นักศึกษาเต็มเวลาในหน�วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.สุขภาพ  
2. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร.กายภาพ  
3. กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร. 

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

 

 
สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�ออาจารย0ประจําแยกตามกลุ�มสาขา 

กลุ�มสาขา สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต�ออาจารย0ประจํา 

1. วิทยาศาสตร.สุขภาพ  
    - แพทยศาสตร. 
    - พยาบาลศาสตร. 

8:1 
4:1 
6:1 

2.วิทยาศาสตร.กายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร. 20:1 
4. สถาปIตยกรรมศาสตร.และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป|าไม+และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร. บัญชี การจัดการ การท�องเท่ียว เศรษฐศาสตร. 25:1 
7. นิติศาสตร. 50:1 
8. ครุศาสตร./ศึกษาศาสตร. 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร. วิจิตรศิลป�และประยุกต.ศิลป� 8:1 
10. สังคมศาสตร./มนุษยศาสตร.  25:1 

 

สูตรการคํานวณ:  
1) คํานวณหาค�าความแตกต�างจากเกณฑ.มาตรฐานและนํามาคิดเป;นค�าร+อยละ ตามสูตร 
 

  
   
 
 

สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาต�อจํานวนอาจารย.ประจําท่ีเป;นจริง – สัดส�วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต�อจํานวน           

                                                       อาจารย.ประจําตามเกณฑ.มาตรฐาน 

                                  

× 100 
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2) นําค�าร+อยละจากข+อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้  
    2.1) ค�าร+อยละท่ีน+อยกว�าหรือเท�ากับร+อยละ 0 คิดเป;น 5 คะแนน  
    2.2) ค�าร+อยละท่ีมากกว�าหรือเท�ากับร+อยละ 20 คิดเป;น 0 คะแนน  
    2.3) ค�าร+อยละท่ีมากกว�าร+อยละ 0 แต�น+อยกว�าร+อยละ 20 ให+นํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
    1) คํานวณหาค�าความแตกต�างจากเกณฑ.มาตรฐานและนํามาคิดเป;นค�าร+อยละ ตามสูตร 

  
      คะแนนท่ีได+            =  5 – ( ค�าร+อยละท่ีคํานวณได+จาก 2.3) 
                                                            4 
ตัวอย�างการคํานวณ  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อป  (FTES) ต�อจํานวนอาจารย.ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด+านสังคมศาสตร./มนุษยศาสตร. = 24 

 
ค�าความแตกต�างจากเกณฑ.มาตรฐาน  =            =                                 = ร+อยละ - 4 ได+คะแนน 5 คะแนน 
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อป  (FTES) ต�อจํานวนอาจารย.ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด+านสังคมศาสตร./มนุษยศาสตร. = 32 
 
 

 
ค�าความแตกต�างจากเกณฑ.มาตรฐาน =                                               = ร+อยละ 28 ได+คะแนน 0 คะแนน 

 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อป  (FTES) ต�อจํานวนอาจารย.ประจํา 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด+านสังคมศาสตร./มนุษยศาสตร. = 28 
 
ค�าความแตกต�างจากเกณฑ.มาตรฐาน =                                               = ร+อยละ 12 
 
       
             คะแนน  = 5 – (12)  ได+คะแนน   = 5 - 3  = 2 คะแนน 
                                   4 

24-25 

  25 

× 100 

32-25   

  25 

×100 

28-25   

  25 
×100 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
      คณะควรจัดบริการด+านต�างๆ ให+นักศึกษาและศิษย.เก�าในกิจกรรมท่ีเป;นประโยชน.กับนักศึกษา เพ่ือการดํารงชีวิตอย�างมี
ความสุข และคุ+มค�าในระหว�างการใช+ชีวิตในคณะ ต้ังแต�การให+คําปรึกษา ท้ังด+านวิชาการและการใช+ชีวิต จัดบริการข+อมูล
หน�วยงานท่ีให+บริการ เช�น ทุนกู+ยืมการศึกษา แหล�งทุนการศึกษาต�อ การบริการจัดหางาน แหล�งข+อมูลการฝeกประสบการณ.
วิชาชีพ การเตรียมความพร+อมเพ่ือการ ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข+อมูลข�าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป;น
แก�นักศึกษาและศิษย.เก�า โดยการให+บริการท้ังหมด ต+องให+ความสําคัญกับ การบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชน.แก�
ผู+รับบริการอย�างแท+จริง 
 

เกณฑ0มาตรฐาน :  
     1. จัดบริการให+คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช+ชีวิตแก�นักศึกษาในคณะ  
     2. มีการให+ข+อมูลของหน�วยงานท่ีให+บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา  
     3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา  
     4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข+อ 1 - 3 ทุกข+อไม�ต่ํากว�า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5  
     5. นําผลการประเมินจากข+อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให+บริการและการให+ข+อมูล เพ่ือส�งให+ผลการประเมินสูงข้ึนหรือ
เป;นไป ตามความคาดหวังของนักศึกษา  
     6. ให+ข+อมูลและความรู+ท่ีเป;นประโยชน.ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย.เก�า 
 

เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข+อ 

มีการดําเนินการ   
6 ข+อ  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
      คณะต+องส�งเสริมให+มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�างๆ อย�างเหมาะสมและครบถ+วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรม
เสริม หลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองค.กรนักศึกษา เป;นกิจกรรมท่ีผู+เข+าร�วมจะมีโอกาส ได+รับการพัฒนา
สติปIญญา สังคม อารมณ. ร�างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล+องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.ท่ีประกอบด+วย
มาตรฐานผลการเรียนรู+ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ได+แก� (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู+ (3) ทักษะ
ทางปIญญา (4) ทักษะความสัมพันธ.ระหว�าง บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ การวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี พึงประสงค. ท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องค.กรวิชาชีพได+กําหนด
เพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล+องกับความต+องการของผู+ใช+บัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไป
ใช+ในชีวิตประจําวันเป;นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย�างยั่งยืน 
 

เกณฑ0มาตรฐาน :  
     1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให+นักศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม  
     2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให+ดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ตาม
กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 5 ประการ ให+ครบถ+วน ประกอบด+วย  
         (1) คุณธรรม จริยธรรม  
         (2) ความรู+  
         (3) ทักษะทางปIญญา  
         (4) ทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  
         (5) ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     3. จัดกิจกรรมให+ความรู+และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา  
     4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การ ดําเนินงานครั้งต�อไป  
     5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
     6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ   

6 ข+อ 
 

 
 
องค0ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
 สถาบันอุดมศึกษาแต�ละแห�งอาจมีจุดเน+นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต�างกันข้ึนกับสภาพแวดล+อมและความพร+อม 
ของแต�ละ สถาบัน อย�างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป;นต+องมีพันธกิจนี้เป;นส�วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต+องมีระบบและกลไก ควบคุมให+สามารถดําเนินการในพันธกิจด+านนี้อย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน+น 
เฉพาะของแต�ละสถาบัน เพ่ือให+ได+ ผลงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีเกิดประโยชน.การวิจัยจะประสบความสําเร็จและ
เกิดประโยชน.จําเป;นต+องมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต+องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให+สามารถดําเนินการได+ตามแผน 2) คณาจารย.มีส�วนร�วมในการวิจัยอย�างเข+มแข็ง 
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด+านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ      
มีประโยชน. สนองยุทธศาสตร.ของชาติและมีการเผยแพร�อย�างกว+างขวาง  
  
 ตัวบ�งชี้ จํานวน 3 ตัวบ�งชี้ คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค0 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบาย :  
      สถาบันอุดมศึกษาต+องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง การดําเนินงานท่ีเป;น
ระบบและมี กลไกส�งเสริมสนับสนุนครบถ+วนเพ่ือให+สามารถดําเนินการได+ตามแผนท่ีกําหนดไว+ท้ังการสนับสนุนด+านการจัดหา
แหล�งทุนวิจัยและการ จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให+กับบุคลากร ส�งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก�อาจารย.และ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป;นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ.ท่ีเก่ียวข+องต�างๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร+างขวัญและกําลังใจแก�นักวิจัย อย�างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ และกลไกเพ่ือช�วยในการคุ+มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีนําไปใช+ประโยชน. 

เกณฑ0มาตรฐาน :  
     1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช+ประโยชน.ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
     2. สนับสนุนพันธกิจด+านการวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในประเด็นต�อไปนี้  
       - ห+องปฏิบัติการหรือห+องปฏิบัติงานสร+างสรรค. หรือหน�วยวิจัย หรือศูนย.เครื่องมือ หรือศูนย.ให+คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
       - ห+องสมุดหรือแหล�งค+นคว+าข+อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. 
       - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร+างสรรค. เช�น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห+องปฏิบัติการ 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร+างสรรค. การจัด
ให+มีศาสตราจารย.อาคันตุกะหรือศาสตราจารย.รับเชิญ (visiting professor)  
     3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป;นทุนวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
     4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ.ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย.และนักวิจัย มีการสร+างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย.และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ดีเด�น  
     6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ+มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีนําไปใช+ประโยชน. และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ   

6 ข+อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค0 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปkจจัยนําเข�า 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
      ปIจจัยสําคัญท่ีส�งเสริมสนับสนุนให+เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต+องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได+รับ จากภายนอกสถาบัน
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรือ งานสร+างสรรค.อย�างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล+อมและจุดเน+นของสถาบัน นอกจากนั้น
เงินทุนวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีคณะได+รับจาก แหล�งทุนภายนอกสถาบันยังเป;นตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพด+านการ
วิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยู�ในกลุ�มท่ีเน+นการวิจัย 
เกณฑ0การประเมิน :  
     โดยการแปลงจํานวนเงินต�อจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัยประจําเป;นคะแนนระหว�าง 0-5 
     1. เกณฑ0เฉพาะคณะกลุ�ม ข และ ค2 จําแนกเป+น 3 กลุ�มสาขาวิชา 
 

     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5  
     = 60,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 

     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0สุขภาพ 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5  
     = 50,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 

    กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5  
     = 25,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
      
 

     2. กลุ�มเฉพาะคณะกลุ�ม ค1 และ ง จําแนกเป+น 3 กลุ�มสาขาวิชา  
    
     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5      
     = 220,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 

     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0สุขภาพ 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5      
     = 180,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
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     กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5      
     = 100,000 บาทข้ึนไปต�อคน 
 
สูตรการคํานวณ :  
     1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวจิ�ยหรืองานสร+างสรรค.จากภายในและภายนอกสถาบันต�อจํานวนอาจารย.ประจํา และ
นักวิจัย 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =  
 
 
     2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
      คะแนนท่ีได+ =  
 
 
 
สรุปคะแนนท่ีได�ในระดับคณะ  
      คะแนนท่ีได+ในระดับคณะ = ค�าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได+ของทุกกลุ�มสาขาวิชาในคณะ 
 
 

หมายเหตุ :  
     1. จํานวนอาจารย.และนักวิจัยให+นับตามป การศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม�นับรวมผู+ลาศึกษาต�อ  
     2. ให+นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในป การศึกษาหรือป งบประมาณหรือป ปฏิทินนั้นๆ ไม�ใช�จํานวนเงินท่ี
เบิกจ�ายจริง  
     3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ�งสัดส�วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป;นหลักฐานจากแหล�งทุนหรือ หลักฐานจากการตกลง
ร�วมกันของสถาบันท่ีร�วมโครงการ ให+แบ�งสัดส�วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม�มีหลักฐานให+แบ�งเงินตามสัดส�วนผู+ร�วม
วิจัยของ แต�ละคณะ  
     4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได+ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย.
ประจําหรือนักวิจัย แต�ไม�สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม�ใช�นักวิจัยเป;นผู+ดําเนินการ 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯจากภายในและภายนอก 

           จํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัย 

   จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยฯท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5  

× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจําและนักวิจัย 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
       ผลงานทางวิชาการเป;นข+อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจําและนักวิจัยได+สร+างสรรค.ข้ึนเพ่ือแสดงให+เห็น
ถึงความก+าวหน+าทางวิชาการและการพัฒนาองค.ความรู+อย�างต�อเนื่อง เป;นผลงานท่ีมีคุณค�า สมควรส�งเสริมให+มีการเผยแพร�
และ นําไปใช+ประโยชน.ท้ังเชิงวิชาการและการแข�งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู�ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการท่ี ตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข+อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย 
หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได+รับการจด           
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป;นผลงานทางวิชาการ รับใช+สังคมท่ีผ�านการประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล+วผลงานวิจัยท่ี
หน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ ตําราหรือ หนังสือท่ีใช+ในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการพิจารณา
ตามเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้  
เกณฑ0การประเมิน :  
       โดยการแปลงค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและ นักวิจัยเป;นคะแนน 
ระหว�าง 0-5 เกณฑ.แบ�งกลุ�มตามสาขาวิชาดังนี้  
 

       1. เกณฑ0เฉพาะคณะกลุ�ม ข และ ค2  
 

       กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  
       ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และนักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป;น  
       คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 30 ข้ึนไป  
 

       กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0สุขภาพ  
      ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และ นักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป;น  
      คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 30 ข้ึนไป  
 

      กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0  
      ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และนักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป;น  
      คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 20 ข้ึนไป 
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       1. เกณฑ0เฉพาะคณะกลุ�ม ค1 และ 1  
 

       กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  
       ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และนักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป;น  
       คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป  
 

       กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร0สุขภาพ  
      ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และ นักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป;น  
      คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป  
 

      กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0  
      ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจํา และนักวิจัยท่ีกําหนดไว+เป;น  
      คะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ :  
      1. คํานวณค�าร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
            
 
 
   
 

   2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
      คะแนนท่ีได+ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ 

                   อาจารย.ประจําและนักวิจัย 

           จํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 

ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ                                    

อาจารย.ประจําและนักวิจัย 

ร+อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย.ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 

× 5 

× 100 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

  วชิาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

  วชิาการ ระดับ นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�ในฐานข+อมูล ตามประกาศ  
  ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลกัเกณฑ.การพิจารณาวารสารทาง 
  วชิาการ สําหรบัการเผยแพร�ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน 
  อนุมัติและจัดทํา เป;นประกาศให+ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+งให+ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30  
  วันนับแต�วนัท่ีออกประกาศ - ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI  กลุ�มท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ 

  ท่ี ไม�อยู�ใน ฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย  
  หลักเกณฑ.การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
  แต� สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทําเป;นประกาศให+ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+งให+ 
  ก.พ.อ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท  ี่ ออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือ 
  ตีพิมพ.ใน วารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติท่ี  
  ปรากฏใน ฐานข+อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการ  
  อุดมศึกษา ว�าด+วยหลักเกณฑ. การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง  
  วชิาการ พ.ศ.2556  
  - ผลงานได+รับการจดสิทธิบัตร 
  - ผลงานวิชาการรับใช+สังคมท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว 
  – ผลงานวจิัยท่ีหน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ  
  - ผลงานค+นพบพันธุ.พืช พันธุ.สตัว.ท่ีค+นพบใหม�และได+รับการจดทะเบียน  
  - ตําราหรือหนังสือท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว  
  – ตําราหรือหนังสือท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ.การประเมินตําแหน�งทางวิชาการ แต�ไม�ได+ 
    นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

 

       การส�งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป;นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และเม่ือ
ได+รับการตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป;นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส.ได+ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค0 ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส. online 
0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับชาติ 
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ 
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

       ผลงานสร+างสรรค.ทุกชิ้นต+องผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค.ประกอบไม�น+อยกว�า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด+วย 
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องค0ประกอบท่ี 3 
 

 การบริการวิชาการ การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป;นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให+บริการทางวิชาการแก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต�างๆ ตามความถนัดและในด+านท่ีสถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให+บริการทางวิชาการอาจให+เปล�า โดยไม�คิดค�าใช+จ�ายหรืออาจคิดค�าใช+จ�ายตามความเหมาะสม         
โดยให+บริการท้ังหน�วยงานภาครัฐและเอกชน หน�วยงานอิสระ หน�วยงาน สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว+าง รูปแบบ
การให+บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช�น การอนุญาตให+ใช+ประโยชน.ทรัพยากร ของสถาบัน เป;นแหล�งอ+างอิง
ทางวิชาการ ให+คําปรึกษา ให+การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต�างๆ หรือ        
เพ่ือชี้แนะสังคม การให+บริการทางวิชาการนอกจากเป;นการทําประโยชน.ให+สังคมแล+ว สถาบันยังได+รับประโยชน.ในด+าน
ต�างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู+และประสบการณ.ของอาจารย.อันจะนํามาสู�การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช+
ประโยชน.ทางด+านการจัดการ เรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย.สร+างเครือข�ายกับ
หน�วยงานต�างๆ ซ่ึงเป;นแหล�งงานของนักศึกษา และเป;นการสร+างรายได+ของสถาบันจากการให+บริการทางวิชาการด+วย  
 
 ตัวบ�งชี้จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
       การบริการวิชาการเป;นภารกิจหลักอีกอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการในการให+บริการ 
วิชาการแก�สังคม โดยศึกษาความต+องการของกลุ�มเป̂าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป  ท้ังการบริการวิชาการท่ี
ทําให+เกิด รายได+และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือสร+างประโยชน.แก�ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการ
บริการวิชาการ และนํามา จัดทําเป;นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก�นักศึกษาให+มีประสบการณ.จากสภาพจริงและ
นํามาใช+ประโยชน.จนเกิดผลลัพธ.ท่ีสร+างความ พึงพอใจต�อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ0มาตรฐาน :  
      1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป ท่ีสอดคล+องกับความต+องการของสังคมและกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จใน
ระดับแผน และโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
      2. โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช+ประโยชน.จากการบริการวิชาการเพ่ือให+เกิดผลต�อ
การพัฒนา นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
      3. โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข+อ 1 อย�างน+อยต+องมีโครงการท่ีบริการแบบให+เปล�า  
      4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข+อ 1 และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือพิจารณา  
      5. นําผลการประเมินตามข+อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให+บริการวิชาการสังคม  
      6. คณะมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดับสถาบัน 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ 3-

4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  111 

 

องค0ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป;นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต+อง มีระบบและกลไกการดําเนินงานด+านนี้ให+เป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน+นเฉพาะท่ีแตกต�างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต�ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข+ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ��นฟู อนุรักษ.สืบสาน พัฒนา เผยแพร�ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร+างสรรค.ส�งเสริมภูมิปIญญาท+องถ่ินให+เป;นรากฐานการพัฒนาองค.ความรู+ท่ีดีข้ึน  
 

 ตัวบ�งชี้จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       สถาบันอุดมศึกษาต+องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร+าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ. ฟ��นฟูสืบสาน เผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิปIญญาท+องถ่ินตามจุดเน+นของสถาบันอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ0มาตรฐาน :  
     1. กําหนดผู+รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     2. จัดทําแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผน รวมท้ัง
จัดสรร งบประมาณเพ่ือให+สามารถดําเนินการได+ตามแผน  
     3. กํากับติดตามให+มีการดําเนินงานตามแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ท�วี�ดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     6. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน  
     7. กําหนดหรือสร+างมาตรฐานด+านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป;นท่ียอมรับในระดับชาติ 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ข+อ  
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องค0ประกอบท่ี 5  
 

 การบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษาต+องให+ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทํา
หน+าท่ีในการกํากับ ดูแลการทํางานของ สถาบันให+มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต+องบริหารจัดการด+านต�างๆ 
ให+มีคุณภาพ เช�น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข+อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ โดยใช+หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 

 ตัวบ�งชี้ จํานวน 2 ตัวบ�งชี้คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และ  
        เอกลักษณ.ของคณะ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ0ด�านพันธกิจ กลุ�มสถาบัน และเอกลักษณ0
ของคณะ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป;นต+องดําเนินงานผ�านคณะ ดังนั้น คณะต+องมีการ
พัฒนาแผนเพ่ือกําหนด ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให+สอดคล+องกับเป̂าหมาย และกลุ�มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารท้ังด+านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักให+บรรลุตามเป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ 
เกณฑ0มาตรฐาน :  
     1. พัฒนาแผนกลยุทธ.จากผลการวิเคราะห. SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน.ของคณะและสอดคล+องกับวิสัยทัศน.ของคณะ 
สถาบัน รวมท้ังสอดคล+องกับกลุ�มสถาบันและเอกลักษณ.ของคณะ และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ.ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําป  ตามกรอบเวลาเพ่ือให+บรรลุผลตามตัวบ�งชี้และเป̂าหมายของแผนกลยุทธ.และเสนอผู+บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
     2. ดําเนินการวิเคราะห.ข+อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด+วยต+นทุนต�อหน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วน ค�าใช+จ�ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย.บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห.ความคุ+มค�าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน  
     3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเป;นผลจากการวิเคราะห.และระบุปIจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปIจจัยภายนอกหรือปIจจัย
ท่ีไม� สามารถควบคุมได+ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให+ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
     4. บริหารงานด+วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ+วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย�างชัดเจน  
     5. ค+นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู+ท้ังท่ีมีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู+มีประสบการณ.ตรง และแหล�งเรียนรู+อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู+ อย�างน+อยครอบคลุมพันธกิจด+านการผลิตบัณฑิตและด+านการวิจัย จัดเก็บอย�างเป;นระบบโดยเผยแพร�ออกมา
เป;นลายลักษณ.อักษร และนํามาปรับใช+ในการปฏิบัติงานจริง  
     6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
     7. ดําเนินงานด+านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล+องกับพันธกิจและ
พัฒนาการ ของคณะท่ีได+ปรับให+การดําเนินงานด+านการประกันคุณภาพเป;นส�วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด+วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ0การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข+อ  

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
       บทบาทหน+าท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการดําเนินการต้ังแต�การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมิน จะมุ�งไปท่ีระบบการ
ประกันคุณภาพ การศึกษามากกว�าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให+สามารถส�งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานให+
เป;นไปตามท่ีกําหนด สะท+อนการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ 
เกณฑ0มาตรฐาน :  
      1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให+เป;นไปตามองค.ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  
      2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให+เป;นไปตามระบบท่ีกําหนดในข+อ 1 และรายงานผลการติดตามให+
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
      3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให+เกิดผลตามองค.ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  
      4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให+กรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา  
      5. นําผลการประเมินและข+อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให+มีคุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
      6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ  
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บทที่ 6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบนั 

 
 

ประกอบด+วย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ�งชี้ท่ีดําเนินการในระดับสถาบัน  จํานวน
รวม 13 ตัวบ�งชี้ ดังนี ้
องค0ประกอบการ 

ประกันคุณภาพ ระดับ
สถาบัน 

ตัวบ�งช้ี เกณฑ0พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ 
  ปริญญาเอก 

ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ 

ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ี 
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
และงานสร+างสรรค. 

เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร+างสรรค. คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน�วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย. ประจําและ
นักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน�วยงานวิจัย 

3.การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 

4.การทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ.มาตรฐาน 7 ข+อ 

5.การบริหารจัดการ 
 
 
 
 

5.1 การบริหารของสถาบันเพือ่การกํากับติดตามผลลัพธ.
ตามพนัธกิจ กลุ�มสถาบันและเอกลักษณ.ของสถาบัน 

เกณฑ.มาตรฐาน 7 ข+อ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบกํากับการประเมินคุณภาพหลักสตูรและคณะ เกณฑ.มาตรฐาน 6 ข+อ 
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องค0ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให+
ผู+เรียนมีความรู+ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปIจจุบันใช+หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู+ท่ีเน+นผู+เรียนเป;นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล�าวจึงเก่ียวข+องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน  เริ่มต้ังแต�การกําหนดปIจจัยนําเข+าท่ีได+มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบด+วยการมี
อาจารย.ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการกาเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการ
ร�วมมือรวมพลังของทุกฝ|ายท่ีเก่ียวข+องท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบ�งชี้ จํานวน 5 ตัวบ�งชี้ คือ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2  อาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3  อาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
        ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะท+อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

        
เกณฑ0การประเมิน : 
      ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ :    
                      
               คะแนนท่ีได+ = 
 
 
หมายเหตุ :  หลักสูตรท่ีได+รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไม�ต+องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ�งชี้นี้ แต�ต+องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ�งชี้
นี้ให+ครบถ+วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

  จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.2 อาจารย0ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปkจจัยนําเช�า 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
        การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป;นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต+องการบุคลากรท่ีมีความรู+ความสามารถ และความลุ�มลึก
ทาง วิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการและ
การพัฒนา องค.ความรู+ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย.ท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรง หรือสัมพันธ.กับหลักสูตรท่ีเปXดสอน
ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม กับพันธกิจ หรือจุดเน+นของหลักสูตร 
 

เกณฑ0การประเมิน : 
       โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป;นคะแนนระหว�าง 0 – 5 
 

เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 ข้ึนไป  
เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ :    
        1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
                      
               
 
 
       2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
    คะแนนท่ีได+ =     
 
 

หมายเหตุ :  
      1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได+รับหรือเทียบเท�าตามหลักเกณฑ.การพิจารณาคุณวุฒิของ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให+มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใช+ 
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท�าคุณวุฒิปริญญาเอกได+สําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว�า ท้ังนี้ต+องได+รับความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   

         จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท้ังหมด 
× 100 

          ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก          

ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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      2. การนับจํานวนอาจารย.ประจํา ให+นับตามป การศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ ในกรณีท่ีมีอาจารย.
บรรจุใหม�ให+คํานวณตามเกณฑ.อาจารย.ประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย.ประจําและนักวิจัย 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.3 อาจารย0ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปkจจัยนําเช�า 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
        สถาบันอุดมศึกษาถือเป;นขุมปIญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต+องส�งเสริมให+อาจารย. ในสถาบัน
ทําการศึกษา วิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค.ความรู+ในศาสตร.สาขาวิชาต�างๆ อย�างต�อเนื่อง เพ่ือนําไปใช+ในการเรียนการสอน 
รวมท้ังการแก+ไข ปIญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป;นสิ่งสะท+อนการปฏิบัติงานดังกล�าวของอาจารย.
ตามพันธกิจ 

 

เกณฑ0การประเมิน : 
       โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเป;นคะแนนระหว�าง 0 – 5 

  
เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย.รวมกัน  
ท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 60 ข้ึนไป 
 

เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ค1 และ ง  
       ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งผู+ช�วยศาสตราจารย.รองศาสตราจารย.และศาสตราจารย.รวมกัน  
ท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 80 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ :    
        1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 
                      
               
 
 
  
 
 

  จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ                           

             จํานวนอาจารย.ประจาํสถาบันท้ังหมด 
× 100 
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2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                       
 
 คะแนนท่ีได+ =   
 
 
 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
      สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด+านต�างๆให+นักศึกษาอย�างครบถ+วนต้ังแต�การให+คําปรึกษาท้ังด+านวิชาการและการใช+
ชีวิต จัดบริการข+อมูลหน�วยงานท่ีให+บริการ เช�น ทุนกู+ยืมการศึกษา แหล�งทุนการศึกษาต�อ การบริการจัดหางาน แหล�งข+อมูล
การฝeกประสบการณ.วิชาชีพ การเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ข+อมูลข�าวสารความเคลื่อนไหวในและ
นอกสถาบันท่ีจําเป;นแก�นักศึกษาและศิษย.เก�า 
 

เกณฑ0มาตรฐาน : 
      1. จัดบริการให+คําปรึกษา แนะแนวด+านการใช+ชีวิต และการเข+าสู�อาชีพแก�นักศึกษาในสถาบัน 
      2. มีการให+ข+อมูลของหน�วยงานท่ีให+บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก� 
          นักศึกษา 
      3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร+อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
      4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข+อ 1-3 ทุกข+อไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
      5. นําผลการประเมินจากข+อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให+บริการและการให+ข+อมูล เพ่ือส�งให+ผลการประเมิน 
          สูงข้ึนหรือเป;นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
      6. ให+ข+อมูลและความรู+ท่ีเป;นประโยชน.แก�ศิษย.เก�า 
 

เกณฑ0การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข+อ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข+อ 

 

 

          ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ          

ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 
× 5 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
      สถาบันอุดมศึกษาต+องส�งเสริมให+มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�างๆ อย�างเหมาะสมและครบถ+วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองค.กรนักศึกษา เป;นกิจกรรมท่ีผู+เข+าร�วมจะมีโอกาสได+รับ
การพัฒนาสติปIญญา สังคม อารมณ. ร�างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล+องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค. 
 

เกณฑ0มาตรฐาน : 
      1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให+นักศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน 
         และการจัดกิจกรรม 
      2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให+ดําเนินกิจกรรมในประเภทต�อไปนี้ให+ครบถ+วน 
         - กิจกรรมส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
         - กิจกรรมกีฬา หรือการส�งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน. หรือรักษาสิ่งแวดล+อม 
         - กิจกรรมเสริมสร+างคุณธรรมและจริยธรรม 
         - กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
      3. จัดกิจกรรมให+ความรู+และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก�นักศึกษา 
      4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของกิจกรรมและนําผลการประเมิน 
         มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 
      5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนการจัดกิจรรมพัฒนานักศึกษา 
      6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ0การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ 
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องค0ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแต�ละแห�งอาจมีจุดเน+นในเรื่องการวิจัยท่ีแตกต�างกันข้ึนกับสภาพแวดล+อมและความพร+อม 
ของแต�ละ สถาบัน อย�างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป;นต+องมีพันธกิจนี้เป;นส�วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น 
จึงต+องมีระบบและกลไก ควบคุมให+สามารถดําเนินการในพันธกิจด+านนี้อย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน+น 
เฉพาะของแต�ละสถาบัน เพ่ือให+ได+ผลงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีเกิดประโยชน.การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชน.จําเป;นต+องมีส�วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต+องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน
มีการสนับสนุนทรัพยากรให+สามารถดําเนินการได+ตามแผน 2) คณาจารย.มีส�วนร�วมในการวิจัยอย�างเข+มแข็ง โดยบูรณา
การงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด+านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ  มีประโยชน.
สนองยุทธศาสตร.ของชาติและมีการเผยแพร�อย�างกว+างขวาง  
  
 ตัวบ�งชี้  จํานวน 3 ตัวบ�งชี้ คือ  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค.  
 ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค0 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
      สถาบันอุดมศึกษาต+องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง การดําเนินงานท่ีเป;น
ระบบและมี กลไกส�งเสริมสนับสนุนครบถ+วนเพ่ือให+สามารถดําเนินการได+ตามแผนท่ีกําหนดไว+ท้ังการสนับสนุนด+านการจัดหา
แหล�งทุนวิจัยและการ จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให+กับบุคลากร ส�งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก�อาจารย.และ
นักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป;นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ.ท่ีเก่ียวข+องต�างๆ 
ตลอดจนจัดระบบสร+างขวัญและกําลังใจแก�นักวิจัยอย�างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ+มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีนําไปใช+ประโยชน. 
 

เกณฑ0มาตรฐาน :  
     1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช+ประโยชน.ในการบริหารงานวิจัย และงานสร+างสรรค.  
     2. สนับสนุนพันธกิจด+านการวิจัยหรืองานสร+างสรรค.อย�างน+อยในประเด็นต�อไปนี้  
       - ห+องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. หรือหน�วยวิจัยหรืองานสร+างสรรค. หรือศูนย.เครื่องมือ หรือศูนย.ให+คําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย  
       - ห+องสมุดหรือแหล�งค+นคว+าข+อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. 
       - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห+องปฏิบัติการวิจัย 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร+างสรรค. การจัด
ให+มีศาสตราจารย. อาคันตุกะหรือศาสตราจารย.รับเชิญ (visiting professor)  
     3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป;นทุนวิจัยหรืองานสร+างสรรค.  
     4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ.ใน
วารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค0ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ0
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย.และนักวิจัย มีการสร+างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย. และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยและงานสร+างสรรค.ดีเด�น  
     6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ+มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีนําไปใช+ประโยชน. และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 
เกณฑ0การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค0 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ปkจจัยนําเข�า 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบาย :  
      ปIจจัยท่ีสําคัญท่ีส�งเสริมสนับสนุนให+เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต+องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีได+รับจากภายนอกสถาบัน
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร+างสรรค.อย�างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล+อมและจุดเน+นของสถาบัน 
       นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร+างสรรค.ท่ีสถาบันได+รับจากแหล�งทุนภายนอกยังเป;นตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง
ศักยภาพด+านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยู�ในกลุ�มท่ีเน+นการวิจัย 
 

เกณฑ0การประเมิน : 
       คะแนนท่ีได+ในระดับสถาบัน เป;นค�าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค.จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน�วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได+ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 

            จํานวนคณะและหน�วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจําและนักวิจัย 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี :  
      ผลงานทางวิชาการเป;นข+อมูลท่ีสําคัญในการแสดงให+เห็นว�าอาจารย.ประจําและนักวิจัยได+สร+างสรรค.ข้ึนเพ่ือแสดงให+เห็น
ถึงความก+าวหน+าทางวิชาการและการพัฒนาองค.ความรู+อย�างต�อเนื่อง เป;นผลงานท่ีมีคุณค�า สมควรส�งเสริมให+มีการเผยแพร�
และนําไปใช+ประโยชน.ท้ังเชิงวิชาการและการแข�งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู�ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข+อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได+รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป;นผลงานทางวิชาการรับใช+สังคมท่ีผ�านการประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล+ว ผลงานท่ีทําร�วมกับอุตสาหกรรมท่ีผ�าน
การประเมินตําแหน�งทางวิชาการแล+ว ผลงานท่ีทําร�วมกับอุตสาหกรรมท่ีผ�านการประเมินดําแหน�งทางวิชาการแล+ว ตําราหรือ
หนังสือท่ีใช+ในการขอผลงานทางวิชาการและผ�านการพิจารณาตามเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 

เกณฑ0การประเมิน : 
       คะแนนท่ีได+ในระดับสถาบัน เป;นค�าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจําและนักวิจัย
ของทุกคณะและหน�วยงานวิจัยในสถาบัน 
 

สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได+ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวชิาการของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 

                     จํานวนคณะและหน�วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 
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องค0ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 
 การบริการทางวิชาการแก�สังคมเป;นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให+บริการทาง
วิชาการแก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต�างๆ ตามความถนัดและในด+านท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให+บริการทางวิชาการอาจให+เปล�าโดยไม�คิดค�าใช+จ�ายหรืออาจคิดค�าใช+จ�ายตามความเหมาะสม โดยให+บริการท้ัง
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน หน�วยงานอิสระ หน�วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว+าง  รูปแบบการให+บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช�น การอนุญาตให+ใช+ประโยชน.ทรัพยากรของสถาบัน เป;นแหล�งอ+างอิงทางวิชาการ   
ให+คําปรึกษา ให+การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต�างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม    
การให+บริการทางวิชาการ นอกจากเป;นการทําประโยชน.ให+สังคมแล+ว สถาบันยังได+รับประโยชน.ในด+านต�างๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู+และประสบการณ.ของอาจารย.อันจะนํามาสู�การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช+ประโยชน.
ทางด+านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน�งทางวิชาการของอาจารย. สร+างเครือข�ายกับหน�วยงาน
ต�างๆ ซ่ึงเป;นแหล�งงานของนักศึกษาและเป;นการสร+างรายได+ของสถาบันจากการให+บริการทางวิชาการด+วย 
 
 ตัวบ�งชี้  จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        การบริการวิชาการเป;นภารกิจหลักอีกอย�างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันควรคํานึงถึงกระบวนการในการให+บริการ
วิชาการแก�สังคมโดยการศึกษาความต+องการของกลุ�มเป̂าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําให+
เกิดรายได+และการบริการวิชาการสถาบันจัดทําเพ่ือสร+างประโยชน.แก�ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการ
บริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป;นแผนการใช+ประโยชน.จนเกิดผลลัพธ.ท่ีสร+างความพึงพอใจต�อชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่อง
และยั่งยืน 
 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
       1. กําหนดชุมชนหรือองค.การเป̂าหมายของการให+บริการทางวิชาการแก�สังคมโดยมีความร�วมมือระหว�างคณะหรือ
หน�วยงานเทียบเท�า 
       2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส�วนร�วมจากชุมชนหรือองค.การเป̂าหมายท่ีกําหนดในข+อ 1 
       3. ชุมชนหรือองค.การเป̂าหมายได+รับการพัฒนาและมีความเข+มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
       4. ชุมชนหรือองค.การเป̂าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
       5. สถาบันสามารถสร+างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค.การเป̂าหมาย 
       6. ทุกคณะมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก�สังคมของสถาบันตามข+อ 2 โดยมีจํานวนอาจารย.
เข+าร�วมไม�น+อยกว�าร+อยละ 5 ของอาจารย.ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต+องมีอาจารย.มาจากทุกคณะ 
 

เกณฑ0การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ 
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องค0ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป;นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต+องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด+านนี้ให+เป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมี
จุดเน+นเฉพาะท่ีแตกต�างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต�ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข+ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ��นฟู อนุรักษ. สืบสาน พัฒนา เผยแพร�ศิลปะและวัฒนธรรม
ส�งเสริมภูมิปIญญาท+องถ่ินให+เป;นรากฐานการพัฒนาองค.ความรู+ท่ีดีข้ึน 
 

 ตัวบ�งชี้    จํานวน 1 ตัวบ�งชี้ คือ 
     ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        สถาบันอุดมศึกษาต+องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร+าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ. ฟ��นฟู สืบสานเผยแพร�วัฒนธรรมไทย ภูมิปIญญาท+องถ่ินตามจุดเน+นของสถาบันอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
       1. กําหนดผู+รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       2. จัดทําแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผน รวมท้ัง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให+สามารถให+ดําเนินการได+ตามแผน 
       3. กํากับติดตามให+มีการดําเนินงานตามแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ�งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของแผนด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       6. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด+านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
       7. กําหนดหรือสร+างมาตรฐานด+านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป;นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ0การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ข+อ 
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องค0ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต+องให+ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน+าท่ีในการกํากับดูแล
การทํางานของสถาบันให+มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต+องบริหารจัดการด+านต�างๆ ให+มีคุณภาพ เช�น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข+อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ โดยใช+หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 ตัวบ�งชี้  จํานวน  3 ตัวบ�งชี้ คือ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจกลุ�มสถาบัน  
         และ เอกลักษณ.ของสถาบัน 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
  ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ0ตามพันธกิจกลุ�มสถาบัน และเอกลักษณ0
ของสถาบัน 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนะรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป;นต+องมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
การดําเนินงานของสถาบันให+สอดคล+องกับเป̂าหมายและกลุ�มสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังด+านบุคลากร การเงิน        
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให+บรรลุตามเป̂าหมายท่ีกําหนดไว+ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
       1. พัฒนาแผนกลยุทธ.จากผลการวิเคราะห. SWOT กับวิสัยทัศน.ของสถาบัน และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ.ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําป ตามกรอบเวลาเพ่ือให+บรรลุตามตัวบ�งชี้และเป̂าหมายของแผนกลยุทธ. 
       2. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให+ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห.ข+อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด+วยต+นทุนต�อ
หน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วนค�าใช+จ�ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย. บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเนื่อง   
เพ่ือวิเคราะห.ความคุ+มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน 
       3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป;นผลจากการวิเคราะห.และระบุปIจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปIจจัยภายนอก หรือ
ปIจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได+ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให+ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
       4. บริหารงานด+วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ+วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย�างชัดเจน 
       5. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให+ทุกหน�วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู+ตามระบบ 
       6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
       7. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให+ทุกหน�วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด+านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด+วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ0การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข+อ 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี ผลลัพธ0 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะท+อนได+ว�าในแต�ละสถาบันได+มีการกํากับ ติดตามและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในแต�ละหลักสูตรของแต�ละคณะให+เป;นไปเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ.มาตรฐานท่ีเก่ียวข+องและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติรวมท้ังมีผลการดําเนินงานในแต�ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู�ในระดับใด 

 
เกณฑ0การประเมิน : 
         คะแนนท่ีได+ =   
  
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
       คณะท่ีได+ดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และ
มีการประเมินตามระบบดังกล�าว ไม�ต+องนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาคํานวณในตัวบ�งชี้นี้ แต�ต+องรายงานผลในตัว
บ�งชี้นี้ให+ครบถ+วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

                 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ประเภทของตัวบ�งช้ี กระบวนการ 

การเก็บข�อมูล ป9การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) 
 

คําอธิบายตัวบ�งช้ี : 
        สถาบันมีหน+าท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการดําเนินการต้ังแต� การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ�งชี้และเกณฑ.การประเมินจะมุ�งไปท่ี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว�าการปะเมินคุณภาพ เพ่ือให+สามารถส�งเสริม สนับสนุนกํากับติดตามการ
ดําเนินงานให+เป;นไปตามท่ีกําหนด สะท+องการจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
       1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให+เป;นไปตามองค.ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
       2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให+เป;นไปตามระบบท่ีกําหนดในข+อ 1 และรายงานผลการติดตามให+
กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
       3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให+เกิดผลตามองค.ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
       4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ�านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบัน
เพ่ือพิจารณา 
       5. นําผลการประเมินจากข+อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให+มีคุณภาพดี
ข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
       6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ0การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข+อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข+อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข+อ 
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บทที่ 7  แนวทางการวิเคราะห0และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต+องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให+เหมาะสมกับ
บริบทและวิสัยทัศน.ของสถาบัน โดยต+องพิจารณาเกณฑ.มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข+องในระดับชาติด+วย เพ่ือให+
เป;นไปตามเกณฑ.ข้ันตํ่าท่ีประเทศกําหนดและมุ�งสู�เป̂าหมาย จุดเน+น จุดเด�น หรือเอกลักษณ.ของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต+องประกอบด+วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพ่ือนํา
ข+อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล�างอย�าง
น+อยต+องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต+องควบคุมให+มีการดําเนินงานตามระบบ
คุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป;นระยะๆ โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอย�างชัดเจน เช�น            
มีผู+รับผิดชอบ/ผู+บริหาร/ผู+เก่ียวข+อง/ผู+มีส�วนได+ส�วนเสีย มีส�วนร�วม เม่ือครบหนึ่งป การศึกษาก็ต+องมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล�าว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในป ถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความก+าวหน+าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
อย�างน+อยหนึ่งครั้งในทุกสามป  และแจ+งผลให+สถานศึกษาทราบรวมท้ังเปXดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต�อสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เป;นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร�หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีประกาศไว+ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ได+กําหนดให+รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เป;นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซ+อนของการจัดทํารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถ
รายงานผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส. 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคล+องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับ
การประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค.การมหาชน) และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
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 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต�ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร 
 มีองค.ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค.ประกอบ ได+แก� 
  องค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
  องค.ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
  องค.ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
  องค.ประกอบท่ี 4 อาจารย. 
  องค.ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน 
  องค.ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
 
 องค.ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเป;นองค.ประกอบท่ีต+องดําเนินการให+เป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และเกณฑ.ต�างๆ ท่ีเก่ียวข+อง มี 1 ตัวบ�งชี้ จํานวนเกณฑ.
ข้ึนอยู�กับระดับปริญญา หมากผลการดําเนินงานไม�เป;นไปตามเกณฑ.ใดเกณฑ.หนึ่งถือว�าหลักสูตรนั้น “ไม�ได+มาตรฐาน” 
และมีค�าคะแนนเป;น “ศูนย.” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผ�านทุกเกณฑ.ถือว�าเป;นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 2-6 ดังแสดงตามภาพต�อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผลการประเมิน 

ผ�านองค.ประกอบท่ี 1 ไม�ผ�านองค.ประกอบท่ี 1 

ประเมินองค.ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป;นคะแนนเฉลี่ย 

ของตัวบ�งชี้องค.ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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                                   คะแนนรวมของตัวบ�งชี้ 13 ตัวบ�งชี้ 
คะแนนรวมเฉลี่ย  = 

                                                   13 
 
ซ่ึงจะแปลผลจะเป;นการอธิบายว�า 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0  หมายถึง  หลักสูตรไม�ได+มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0.01-5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป;นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 
       คุณภาพตามคะแนนท่ีได+ ดังนี้ 
     

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 น+อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 

 
 แม+ว�าหลักสูตรไม�ผ�านองค.ประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผู+รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน          
ต+องประเมินตัวบ�งชี้ขององค.ประกอบท่ี 2 ถึงองค.ประกอบท่ี 6 ด+วย เพ่ือให+ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง 
โดยการวิเคราะห.ในรายละเอียดของปIจจัยนําเข+า กระบวนการผลลัพธ. และรายองค.ประกอบ โดยไม�ต+องรายงานระดับ
คะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป;นการวิเคราะห.ในเชิงคุณภาพในองค.ประกอบท่ี 2 ถึงองค.ประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเด�น และจุดท่ี
ควรพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต�อไป แสดงดังตารางต�อไปนี้ 
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ตารางการวิเคราะห0คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค0 
ประกอบท่ี 

คะแนน
ผ�าน 

จํานวน
ตัวบ�งช้ี 

I P O 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน+อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ไม�ผ�านการประเมิน หลักสูตรไม�ได+มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ�ง
ชี้ใ

น 
อง

ค.ป
ระ

กอ
บที่

 
2 -

 6 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1, 

3.2,3.3 
- - 

  

4 3 4.1,4.2,
4.3 

- - 
  

5 4 
5.1 

5.2,5.3, 
5.4 

 
  

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน      
 
หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ�งชีท่ี้ 3.3 และ 4.3 เป;นผลลัพธ.ของกระบวนการย�อย 
ตัวอย�างรายงานผลการวิเคราะห0จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค0ประกอบท่ี 2 – องค0ประกอบท่ี 6 
 
จุดเด�น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท+อนผลการดําเนินงานของผู+บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการบริหาร
จัดการของคณะด+วย โดยแสดงเป;นค�าเฉลี่ยในแต�ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห.แยกเป;นปIจจัยนําเข+า 
กระบวนการ และผลลัพธ.ด+วย เพ่ือให+ผู+บริหารคณะได+นําไปใช+เป;นข+อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห0ผลการประเมินระดับคณะ 

องค0 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 

ตัว
บ�งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง  
                 เร�งด�วน  
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช� 3.51 
– 4.50  การดําเนินงานระดบัด ี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก 

1 6 1.2,1.3, 
1.4 

1.5,1.6 1.1 
  

2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

 
* ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 เป+นค�าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  

 คณะควรวิเคราะห.ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด�น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต�ละองค.ประกอบด+วยตามตัวอย�าง
ดังต�อไปนี้ 
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ตัวอย�างรายงานผลการวิเคราะห0จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค0ประกอบท่ี 1 – องค0ประกอบท่ี 5 
 
จุดเด�น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  141 

 

3. ระดับสถาบัน 
 การประเมินระดับสถาบันจะสะท+อนผลการดําเนินงานของผู+บริหารสถาบัน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการ
บริหารจัดการของสถาบันด+วย โดยแสดงเป;นค�าเฉลี่ยในแต�ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห.แยกเป;นปIจจัยนําเข+า 
กระบวนการและผลลัพธ.ด+วย เพ่ือให+ผู+บริหารสถาบันได+นําไปใช+เป;นข+อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต�อไปนี้ 
 
ตารางวิเคราะห0ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค0 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 

ตัว
บ�งช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง  
                 เร�งด�วน  
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดบัพอใช� 3.51 
– 4.50  การดําเนินงานระดบัด ี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดบัดีมาก 

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

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      

 
* ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 เป+นค�าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  

*  ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 เป+นค�าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

 

 สถาบันควรวิเคราะห.ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด�น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต�ละองค.ประกอบด+วยตาม
ตัวอย�างดังต�อไปนี้ 
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ตัวอย�างรายงานผลการวิเคราะห0จุดเด�นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค0ประกอบท่ี 1 – องค0ประกอบท่ี 5 
 
จุดเด�น 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 
แนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ป9การศึกษา 2558 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  145 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร................................... 

สาขาวิชา.................... 

(หลักสูตรใหม�/หลักสูตรปรับปรุง) 

พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ี สกอ.รับทราบ/ปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรใหม�) 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ............................................. 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

วัน เดือน ป  ที่รายงาน 
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สารบัญ 
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บทสรุปผู�บริหาร 

 บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือนําเสนอข+อมูลสําหรับผู+บริหารใช+ประกอบการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค.ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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หมวดท่ี 1 ข�อมลูท่ัวไป 
รหัสหลักสูตร................................................................ 

อาจารย0ประจําหลักสูตร (ตบช.1.1) 

มคอ.2 ปkจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังท่ี/วันท่ีผ�านสภามหาวิทยาลัย) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
 

อาจารย0ผู�สอน 

1. ................................................................ 

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

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

4. ................................................................ 

5. ................................................................ 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ........................................................... 
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การกํากับให�เป+นไปตามมาตรฐาน  
ท่ี เกณฑ0การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร ............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-1-1)  

2 คุณสมบัติของอาจารย.ประจํา
หลักสูตร 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-1-1) 

3 คุณสมบัติของอาจารย.
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-3-1)  

4 คุณสมบัติของอาจารย.ผู+สอน ............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
(1.1-4-1)  

5 คุณสมบัติของอาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.หลักและอาจารย.ท่ี
ปรึกษาค+นคว+าอิสระ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-5-1)  
(1.1-5-2) 

6 คุณสมบัติของอาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.ร�วม (ถ+ามี) 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-6-1)   

7 คุณสมบัติของอาจารย.ผู+สอบ
วิทยานิพนธ. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-7-1)  

8 การตีพิมพ.เผยแพร�ผลงานของ
ผู+สําเร็จการศึกษา 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-8-1)  

9 ภาระงานอาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.และการค+นคว+า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-9-1)  

10 อาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. ............................................................................................................ 
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ท่ี เกณฑ0การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
และการค+นคว+าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย
อย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

(1.1-10-1) 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ระบุว�ามีการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังสุดท+ายเม่ือใด) 
.................................................................................................. 
 

 
หมายเหตุ  
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค.ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ.การประเมิน ข+อ 1 ข+อ 2  และข+อ 11  
2. เกณฑ.การประเมินข+อ 4 ข+อ 5 ข+อ 6 ข+อ 7 และข+อ 9 กรณีท่ีคุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย.ประจํา
หลักสูตร อาจารย.ผู+สอน อาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.หลัก และอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม ไม�เป;นไป
ตามเกณฑ.ให+ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด+วย 
 
รายการเอกสารอ�างอิง 
1.1-1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 
1.1-3-1 ตารางแสดงอาจารย.ผู+รับผิดชอบประจําหลักสูตร 
1.1-4-1 ตารางแสดงอาจารย.ผู+สอน 
1.1-5-1 ตารางแสดงอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.หลัก 
1.1-5-2 ตารางแสดงอาจารย.ท่ีปรึกษาค+นคว+าอิสระ 
1.1-6-1 ตารางแสดงอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม  
1.1-7-1 ตารางแสดงอาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ.  
1.1-8-1 ตารางแสดงการตีพิมพ.เผยแพร�ผลงานของผู+สําเร็จการศึกษา  
1.1-9-1 ตารางแสดงภาระงานอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1.1-10-1 ตารางแสดงผลงานวิจัยของอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระ ท่ีได+รับการตีพิมพ.
เผยแพร� นับรวมผลงาน 5 ป ย+อนหลัง 
1.1-11-1 (หลักฐานการปรับปรงุหลักสูตร) 
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หมวดท่ี 2 อาจารย0 
(องค0ประกอบท่ี 4 ระดับหลักสูตร) 

 
คู�มือการจัดทํารายงานระดับหลักสูตร : องค0ประกอบท่ี 4 อาจารย0 
 

 อาจารย. เป;นปIจจัยป̂อนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต หลักสูตร ต+องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย. เพ่ือให+ได+อาจารย.ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล+องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน.ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส�งเสริมให+อาจารย.มีความรักในองค.กรและการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู+บริหารต+องมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย. การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย. เป;นการ
ดําเนินงานเพ่ือให+ได+อาจารย.ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและชิงคุณภาพ ท่ีเป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร 
ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนด+วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให+อัตรากําลังอาจารย. มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ท่ีรับเข+าใน
หลักสูตร มีจํานวนอาจารย.ท่ีมีความรู+ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ.ท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท+อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน�งทางวิชาการ และความก+าวหน+าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง 
 องค.ประกอบด+านอาจารย. ให+พิจารณาจากตัวบ�งชี้ดังต�อไปนี้ 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย. 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย. 
 ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย. 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย. 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี  การบริหารและพัฒนาอาจารย. เริ่มต้ังแต�ระบบการรับอาจารย.ใหม�โดย
จะต+องกําหนด เกณฑ.คุณสมบัติอาจารย. ท่ีสอดคล+องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน.ของสถาบัน และของ
หลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย.ท่ีเหมาะสม โปร�งใส นอกจากนี้ต+องมีระบบการบริหารอาจารย. โดยการ
กําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให+ได+อาจารย. ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป;นไปตาม
เกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุมดศึกษา และระบบการส�งเสริมและ
พัฒนาอาจารย. มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจน
การกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย. 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย�าง
น+อยให+ครอบคลุมประเด็นดังต�อไปนี้ 

1. ระบบการรับและแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร 
1.1 ระบบการรับอาจารย.ประจําหลักสูตร 
1.2 ระบบแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร 

2. ระบบการบริหารอาจารย. 
3. ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย. 

 
ประเด็น เอกสารหลักฐาน 

1.ระบบการรับและแต�งตั้งอาจารย0ประจําหลักสูตร 
   1.1 ระบบการรับอาจารย.ประจํา 
         1.1.1 คณะวิชา สํารวจวิเคราะห.อัตรากําลัง  
                 โดยคํานึงถึงสัดส�วนอาจารย.ต�อนักศึกษา  
                 ท่ีเป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร   
                 และแจ+งความประสงค.ขออนุมัติอัตรากําลัง 
                 บุคลากร 
        1.1.2  HR ตรวจสอบความถูกต+อง นําเสนอให+  
                 อธิการบดี พิจารณา 
        1.1.3  HR ประกาศรับสมัคร  
         
        1.1.4  ดําเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ 
                 ของผู+สมัคร 
 

 
 
- แผนอัตรากําลังบุคลากร , ตําแหน�ง  
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ภาระงานโดยสังเขป 
และหรือเง่ือนไขของตําแหน�ง (ถ+ามี)  
(1.1.1 ..................1) 
 
-ข+อมูลท่ีคณะวิชา แจ+งความประสงค.ขอ
บุคลากรเพ่ิม (1.1.2 .................2) 
-ประกาศการรับสมัครในแต�ละตําแหน�ง 
(1.1.3 ...................3) 
-ใบสมัครของผู+มาสมัครในแต�ละตําแหน�งงาน 
(1.1.4 ..............4) 
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        1.1.5  ดําเนินการสรรหา คัดเลือก 
 
        1.1.6 ประกาศผลการสรรหา 
 
        1.1.7  ทําสัญญาจ+าง + ประเมินการทดลองงาน 
        1.1.8 ประเมินกระบวนการระบบการรับอาจารย. 
                 ประจํา 
    1.2  ระบบการแต�งต้ังอาจารย.ประจํา 
        1.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู+  
                 ความสามารถ 
        1.2.2  ทําคําสั่งแต�งต้ังอาจารย.ประจํา โดยนําเสนอ 
                 ให+อธิการบดี พิจารณาลงนาม 

-คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
(1.1.5 ......................5) 
-แบบสรุปผลการสรรหาคัดเลือก   
(1.1.6 ....................6) 
- ผลการประเมินทดลองงาน(1.1.7..............7) 
-ผลการประเมิน (1.1.8 ..............8) 
 
 
-เอกสารหลักฐานของผู+ท่ีผ�านการสรรหา 
คัดเลือก (1.2.1 .................1) 
-คําสั่งแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร 
(1.2.2 ..................2) 

2. ระบบการบริหารอาจารย0 
    2.1 จัดให+มีการอบรมด+านการวิจัย เพ่ือการตีพิมพ.
เผยแพร�ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  
และด+านการบริการวิชาการอย�างต�อเนื่อง 
    2.2 จัดให+มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
พัฒนาอาจารย.อย�างน+อยป ละ 1 ครั้ง 
    2.3 มีแผนบริหารความเสี่ยง  
    2.4 มีคู�มือจรรยาบรรณ โดยมีการให+ความรู+อย�าง
ต�อเนื่อง จัดให+มีคณะกรรมการจรรยาบรรณระดับคณะ ท่ี
คอยกํากับดูแลสนับสนุนส�งเสริมให+บุคลากรในคณะ ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ มีการกําหนดให+หน�วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกรอบ 6 เดือน 
    2.5 จัดให+มีสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
    2.6 จัดให+มีการตรวจสุขภาพประจําป  
 

 
-รายงานการอบรม  (2.1 ..................1) 
 
 
-รายงาน (2.2 ..................2) 
 
-คู�มือบริหารความเสี่ยง (2.3..............3) 
-คู�มือจรรยาบรรณบุคลากร (2.4 ...............4) 
 
 
 
 
- รายละเอียดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(2.5 ...............5) 
-สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป  
(2.6 ...............6) 
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ประเด็น เอกสารหลักฐาน 

3.ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย0 
   3.1 ส�งเสริมสนับสนุนทางด+าน ศึกษา ฝeกอบรม ดูงาน 
 
   3.2 ส�งเสริมทางด+านงานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัย 
   3.3 ส�งเสริมทางด+านการนําเสนอผลงานวิชาการ 
 
   3.4 ส�งเสริมเพ่ิมพูนความรู+ทางวิชาการ 
   3.5 ส�งเสริมทางด+านการแลกเปลี่ยนอาจารย.หรือ 
         นักวิชาการ 
   3.6 ส�งเสริมงานทางด+านบริการวิชาการ 
 
   3.7 มีการประเมินการสอนของอาจารย. และนําผลมาใช+ 
         ในการส�งเสริมพัฒนาความสามารถทางด+านการสอน 
 
    3.8 ส�งเสริมให+อาจารย.ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด�น มีการ 
          ถ�ายทอดประสบการณ.สู�อาจารย.ในสาขา / หลักสูตร 
   3.9 มีการพัฒนาด+านคุณวุฒิการศึกษา โดยการจัดสรร 
         ทุนการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
   3.10 มีการพัฒนาตําแหน�งทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุน 
          สนับสนุนในการเขียนตํารา การตีพิมพ.ผลงาน 
   3.11 มีการพัฒนาความสามารถด+านการเรียนการสอน โดย 
           การจัดอบรมเทคนิคการสอน การวัดผลและ 
           ประเมินผลอย�างต�อเนื่อง 
 

 
-รายงานผลการศึกษา ฝeกอบรม ดูงาน 
(3.1 ..................1) 
-รายงานผลงานวิจัย  (3.2 ....................2) 
-รายงานสรุปการแสดงนําเสนอผลงาน 
(3.3 ...............3) 
-รายงานการเพ่ิมพูนความรู+ (3.4.................4) 
-รายงานผลการแลกเปลี่ยน (3.5................5) 
 
-รายงานผลงานทางด+านการบริการวิชาการ 
(3.6 ...................6) 
-รายงานผลการประเมินการสอน 
(3.7 ...................7) 
 
-รายงานผล (3.8 ....................8) 
 
-รายงานผลการพัฒนา (3.9...................9) 
 
-รายงานผลการพัฒนาตําแหน�งทางวิชาการ 
(3.10 ...............10) 
-รายงานผลการพัฒนา 
(3.11.....................11) 
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ขั้นตอนที่ 1 
หลักสูตร คณะวชิา ประชุมเพ่ือสํารวจวิเคราะห0อัตรากําลังแจ�ง

ความประสงค0 ขออนุมัติอัตรากําลังบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 3 
เสนอพิจารณาอนุมัต ิอธิการบด ี/ NMG 

 

อนุมัติ 

ไม�อนุมัต ิ อนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 8 
ทําสัญญาจ�าง ประเมินผลตามระยะเวลาท่ีกําหนด ประเมิน 
ประสิทธิภาพการสอน เพ่ือพิจารณาประเมินศักยภาพในด�านต�างๆ เช�น 
ความสามารถด�านการสอน ด�านวิชาการ ด�านวิจัย ด�านศิลปวฒันธรรม และ
จัดทําคําสั่งแต�งต้ัง 

แนวปฏิบัติ 
คณบดี / ประธานสาขา ส�งเอกสารการประเมิน ติดตามผลการ
ประเมินการสอนและการปฏิบัติงาน ในแต�ละภาคการศึกษา 

จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร  ระบุ ตําแหน�ง คุณสมบัติ วฒุิการศึกษา 
ภาระงานโดยสังเขปและหรือเง่ือนไขของตําแหน�ง (ถ�ามี) วิธีการสรรหา
คัดเลือก,รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการสรรหาคัดเลือก 

ขั้นตอนที่ 2 
HR ตรวจสอบความถูกต�อง นําเสนอให� อธิการบดี พิจารณา

อนุมัติ 

-  ตรวจสอบข�อมูลท่ีคณะ แจ�งความประสงค0ขอดําเนินการสรรหา  
   คัดเลือกบุคลากรเพ่ิม 
-  ถ�าข�อมูลไม�ถูกต�อง ครบถ�วน ส�งกลับให�คณะวิชา พิจารณาแก�ไข 
-   ถ�าข�อมูลถูกต�อง ครบถ�วน  นาํเสนออธิการบดี พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 4 
มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 5 
HR ดาํเนินการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบตัิผู�สมัคร 

  

-  จัดทําประกาศรับสมัคร 
  

ขั้นตอนที่ 6 
ดําเนินการสรรหา 

-  ผู�สมัครขอรับ ยื่นใบสมัคร พร�อมหลักฐานการสมัคร 
-  ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 
-  ส�งใบสมัครให�คณะวิชา คัดเลือกผู�ท่ีต�องการให�มาสอบคัดเลือก 
-  เก็บใบสมัครและหลักฐานผู�สมัครท้ังหมด 

-  แต�งต้ังคณะกรรมการสรรหา/คัดเลือก ดําเนินการสรรหา ตามวนั     
   เวลา และวิธกีารท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร 
-  สรุปคะแนน   

ขั้นตอนที่ 7 
สรุปผลการสรรหา 

-  ตรวจสอบผลการสรรหา ว�าถูกต�องตามหลักเกณฑ0และวิธีการท่ี 
   มหาวิทยาลยั กําหนดหรือไม� 
-  จัดทําบันทึกสรุปผลการสรรหาเพ่ือเสนออธิการบดี ลงนาม 
-  แจ�งผลการสรรหาให�กับผู�ท่ีผ�านการคัดเลือก 

ประเมินกระบวนการระบบการรบัอาจารย0ประจําหลักสตูร นําผลจากการประเมินมาปรับปรุง 

ไม�อนุมัติ 

ระบบการรับและการแต�งตั้งอาจารย0ประจําหลักสูตรและบุคลากร 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  156 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําแผนพัฒนาอาจารย0และบุคลากร 

ในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  
ตามแผนยุทธศาสตร0 

  กิจกรรมการส�งเสริมสนับสนุนอาจารย0 และ
บุคลากรทางด�าน 

-  ศึกษา ฝeกอบรม ดูงาน 

-  การทําวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัย 
-  นําเสนอผลงานวิชาการ 

-  เพ่ิมพูนความรู+ทางวิชาการ 

-  แลกเปลี่ยนอาจารย.หรือนักวิชาการ 

-  งานบริการวิชาการ 

-  การประเมินการสอนของอาจารย. และนําผล 

   มาใช+ในการส�งเสริมพัฒนาความสามารถด+าน 

   การสอน 

- ส�งเสริมให+อาจารย.ท่ีมีเทคนิคการสอนดเีด�น มี   
  การถ�ายทอดประสบการณ.สู�อาจารย.ในสาขา/  
  หลักสูตร 

 การพัฒนาทางด�านคุณวุฒิ และตําแหน�งทาง
วิชาการ 
- มีการพัฒนาด+านคุณวุฒิการศึกษา โดยการ 

  จัดสรรทุนการศึกษาในระดับท่ีสงูข้ึน 

- มีการพัฒนาตําแหน�งทางวิชาการ โดยการ  
  จัดสรรทุนสนับสนุนในการเขียนตํารา การตีพิมพ. 
   ผลงาน 

รายงานผลกิจกรรมการเข�าร�วมการพัฒนาอบรม / การทํา
วิจัย / การบริการวิชาการ / การศึกษาต�อ และด�านอ่ืนๆ 

สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานตามข�อตกลงภาระงาน 

นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก�ไข 

กําหนดกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ 

ในการพัฒนาอาจารย0และบุคลากร 

ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย0และบุคลากร 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  157 

 

ตัวบ�งช้ี ผลการดําเนินงาน  
คุณภาพอาจารย0 
(ตัวบ�งช้ี 4.2) 

- ร+อยละอาจารย.ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
.................................................................................... 
(4.2-1-1) 
(4.2-1-2) 

 - ร+อยละอาจารย.ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ  
.................................................................................... 
(4.2-2-1) 
(4.2-2-2) 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย.  
.................................................................................... 
(4.2-3-1) 
(4.2-3-2) 

 - จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการ
อ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ SCOPUS ต�อจํานวนอาจารย.ประจํา
หลักสูตร  
.................................................................................... 
(4.2-4-1) 
(4.2-4-2) 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย0 
(ตัวบ�งช้ี 4.3) 
 

- การคงอยู�ของอาจารย.   
………………………………..……......................................... 
(4.3-1-1) 
(4.3-1-2) 

 
 
 

- ความพึงพอใจของอาจารย. 
………………………………..……......................................... 
(4.3-2-1) 
(4.3-2-2) 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข�อมูลนักศึกษา  
 

ป การศึกษาท่ีรับเข+า 
(ข+อมูลย+อนหลัง 3 ป  

หรือตั้งแต�ป9
การศึกษาท่ีเริ่มใช�

หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู� (จํานวนจริง) ในแต�ละป การศึกษา 

ชั้นป ท่ี 1 ชั้นป ท่ี 2 ชั้นป ท่ี 3 ชั้นป ท่ี 4 ตกค+าง 

      

      

      

 

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีอยู�เกินกว�าอายุของหลักสูตร ให+นับรวมอยู�ในช�องนักศึกษาตกค+าง 
 
ปIจจัยท่ีมีผลกระทบต�อจํานวนนักศึกษา …………………………………................................………………………………… 
…..........................................................…............................................................................................................ 
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ตัวบ�งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา  
 คําอธิบายรายวิชา  
 ในการรายงานการดําเนนิงานตามตัวบ�งช้ีนี้ ให�อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น
ท่ีเก่ียวข�องดังต�อไปนี้ 

ประเด็นท่ีแสดงถึงกระบวนการ เอกสารหลักฐาน/ข�อมูลอ�างอิง 
1. การทบทวน/แต�งตั้ งคณะกรรมการรับนักศึกษา 

(อาจารย0ประจําหลักสูตร) 
มีการแต�งต้ังกรรมการการรับนักศึกษา โดยมีตัวแทนแต�
ละหลักสูตรเป;นกรรมการ(3.1-1) มีการประชุมทบทวน
กรรมการเพ่ือวิ เคราะห.สภาพแวดล+อม ทบทวน
กระบวนการและกิจกรรมในป ท่ีผ�านมา(3.2-2) 
 

2. ประชุมการจัดทําแผนนโยบายการรับนักศึกษา โดย
ผู�บริหารระดับสูง   มีวาระการพิจารณาด+านเป̂ารับ
นักศึกษา กิจกรรม กลุ� มเป̂าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนินการ(3.1-3) 
 

3. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
มีการเสนอรายละเอียดแผนปฏิบัติการให+คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยพิจารณาและให+ข+อเสนอแนะ/อนุมัติใน
เดือนกุมภาพันธ. เพ่ือดําเนินการรับนักศึกษาต�อไป(3.1-4) 
 

4. เผยแพร�แผนปฏิบัติการ เปpาหมาย เกณฑ0 ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จการรณรงค0รับนักศึกษา  
ประชุมชี้แจง ทําความเข+าใจเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ 
ผู+เข+าร�วมประชุม ซ่ึงประกอบด+วยตัวแทนแต�ละหลักสูตร
และหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง(3.1-5) 
 

5. แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก  
ให+หลักสูตรเสนอรายชื่อผู+ ท่ี มีความเหมาะสมเป;น
คณะกรรมการสอบคัดเลือก(3.1-6) 

 
 
คําสั่งต้ังกรรมการรับนักศึกษา(3.1-1) 
รายงานการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการรณรงค.รับศึกษา
(3.1-2) 
 
 
รายงานการประชุม(3.1-3) 
 
 
 
แผนปฏิบัติการด+านการรับนักศึกษา และงบประมาณ(3.1-4) 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุม(3.1-5) 
 
 
 
 
 
คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก(3.1-6) 
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6. ประชาสัมพันธ0การรับนักศึกษา  
มีตัวแทนหลักสูตรร�วมดําเนินกิจกรรมกับการรับ
นักศึกษาตามแผนปฏิบัติการ(3.1-7) 

7. การสอบข�อเขียน/การสอบสัมภาษณ0  
มีการประชุมเพ่ือจัดทําข+อสอบ จัดพิมพ.ข+อสอบ จัดสอบ 
ตรวจข+อสอบ(3.1-8)    และแต�งต้ังคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ. ซ่ึงเป;นบุคลากรของสํานักสื่อสารองค.กรและ
การตลาด(3.1-9) 
 

8. ประชุมติดตามความสําเร็จตามตัวบ�งช้ี  การรับ
นักศึกษา 
เพ่ือติดตามความสําเร็จในกิจกรรมต�างๆ ทบทวน
กระบวนการและปรับปรุง การรับนักศึกษาโดยมีตัวบ�งชี้
ของแผนปฏิบัติการ       โดยการประชุมกระบวนการรับ
นักศึกษา  (3.1-10) 
 

9. จัดกิจกรรมการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา    
เพ่ือให+นักศึกษามีความพร+อมทางด+านกายใจ การใช+ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย (3.1-11) 

 
รายงานการปฏิบัติงาน(3.1-7) 
 
 
รายงานการประชุม(3.1-8) 
คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ.(3.1-9) 
 
 
 
รายงานการประชุม(3.1-10) 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุม(3.1-11) 
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             ระบบกลไกการรับนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวน/แต�งตั้งคณะกรรมการ การรบันักศึกษา(อาจารย.ประจําหลักสตูร)  

ประชุมกําหนดนโยบายระดบัผู+บริหารมหาวิทยาลัย  

ประชาสมัพันธ. การรณรงค.รับนักศึกษา 

แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 

เผยแพร�แผนปฏิบัตกิาร เป̂าหมาย เกณฑ. ตัวช้ีวัดความสาํเร็จการ รณรงค.รับนักศึกษา 

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

ระบบการคัดเลือก 

       การสอบข+อเขียน/การสอบสัมภาษณ. 

ประชุมติดตามความสําเร็จ ตามตัวบ�งช้ี การรณรงค.รับนักศึกษา  

ปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินงานตามข�อเสนอแนะ 

จัดกิจกรรมการเตรยีมความพร+อมก�อนเข+าศึกษา 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 3.2       การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ�งช้ี 

ในช�วงป แรกของการศึกษา ต+องมีกลไกในการพัฒนาความรู+พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร+อมทางการเรียน
แก�นักศึกษา เพ่ือให+มีความสามารถในการเรียนรู+ระดับอุดมศึกษาได+อย�างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน+อยใน
ระหว�างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู+ความสามรถในรูปแบบต�างๆท้ังกิจกรรมในห+องเรียนและนอก
ห+องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร+างความเป;นพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให+คําปรึกษาจาก
อาจารย.ท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป̂องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 
เพ่ือให+สามารถสําเร็จการศึกษาได+ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด รวมท้ังการส�งเสริม การเผยแพร�ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร+างโอกาสการเรียนรู+ท่ีส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 ให+ได+
มาตรฐานสากล 
   ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้นี้ ให+อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวข+อง
ดังต�อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให+คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. แก�บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางในการประเมิน 
การควบคุมดูแลการให�คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษา 
1. การจัดระบบการดแูลนักศึกษาของอาจารย0ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับให�จํานวนนักศึกษาต�ออาจารย0ท่ี
ปรึกษาเป+นไปตามเกณฑ0ท่ีกําหนด  

- มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดให+มีคู�มือส�งเสริมและพัฒนานักศึกษาและคู�มือการให+คําปรึกษา 
- มีแผนงาน/โครงการ  
- มีคําสั่งแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษา 
- คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดูแลส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- ระบบและข้ันตอนการดําเนินงาน 

2. อาจารย0ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให�การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศกึษา)  
- มีการกําหนดงานอาจารย.ท่ีปรึกษา 
- มีการบันทึก ประเมิน (แบบสอบถาม) หลังจากเข+าพบ 
- มีการจัดห+องให+คําปรึกษา 
- มีระบบและกลไกให+ความช�วยเหลือนักศึกษา (แผนผังการให+ความช�วยเหลือ) 
. ช�องทางการติดต�อสื่อสารระหว�างนักศึกษาและอาจารย.ท่ีปรึกษา  
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- Social Media ในเรื่องท่ัวไป 
- การติดต�อผ�านทางโทรศัพท. 

การควบคุมดูแลการให�คําปรึกษาวิทยานิพนธ0 แก�บัณฑิตศึกษา 
3. บัณฑิตศึกษามีการกําหนดเวลาให�คําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย0ผู�สอนและการให�คําปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธ0ท่ีเพียงพอ  

- มีคู�มือบัณฑิตศึกษา 
- มีการจัดตารางการเข+าพบท่ีชัดเจน 
- มีข+อกําหนดในการคุมงานวิจัยของบัณฑิตตามมติสภามหาวิทยาลัย 

4. มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบรกิารแก�นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

- มีแผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติ/โครงการ 
- มีแผนงบประมาณครอบคลุมทุกด+าน 

5. บุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต�องมีความรู�ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนอง
ความต�องการของนักศึกษา 

- มีการสํารวจความต+องการของนักศึกษาในการเข+าร�วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
- มีการจัดบุคลากรตามความสามารถ ดูแลกิจกรรมตามความต+องการของนักศึกษา 

6. การจัดกิจกรรมนักศึกษาต�องส�งผลต�อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค0ของหลักสูตร 
- มีการจัดกิจกรรมให+ตรงตามคุณลักษณะของแต�ละหลักสูตร เช�น คุณลักษณะด+านจิตอาสา 

7. การจัดกิจกรรมการพัฒนานกัศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร�างความยึดม่ันผูกพันกับความเป+น
พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  

- มีการจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมตามแผนปฏิบัติ เช�น  น+องใหม�ไหว+พระธาตุลําปางหลวง 
8. การจัดกิจกรรมการพัฒนานกัศึกษาต�องช�วยเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรณท่ี 21 เช�น ICT 

literacy,scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
- จัดกิจกรรมในทุกด+านท่ีบรรจุอยู�ในแผน / กิจกรรมเสริมวชิาการ 

9. การเปzดโอกาสให�นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนนุของสถาบัน 
- จัดให+นักศึกษาเป;นผู+เสนอโครงการตามหลัก PDCA 

10. การสนับสนุนทุนการศึกษา ช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
- มีการจัดหาทุนการศึกษาต�างๆ ให+กับนักศึกษา (จัดหาทุน พิจารณา กํากับและติดตาม) 

11. หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค0พิเศษ เช�น นักกีฬา ต�องมีกลไกการกํากับดูแลนักศึกษาได�รับ
การ 

พัฒนาให�ได�สาระความรู� ทักษะท่ีสอดคล�องกับเปpาหมายการเรียนรู�ท่ีเป+นมาตรฐานเดียวกัน 
- มีทุนด+านความสามารถให+กับนักศึกษาตามระเบียบการรับสมัคร 
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- มีการทําหนังสือขอสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน�วยงานภายนอก 
12. การสร�างเครือข�ายระหว�างสถาบันภายในประเทศและต�างประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาช�วย

สอนหรือให�ประสบการณ0แก�นกัศึกษา และการส�งนักศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรู�ในต�างประเทศโดย 
- มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการทําบันทึกข+อตกลงความร�วมมือ (MOU) ระหว�างสถาบันท้ังภายใน      
  และ ภายนอกประเทศ 
- มีกิจกรรมส�งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู+กับสถาบันอ่ืนๆ ท้ังในและนอกประเทศ 
- มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ 
- มหาวิทยาลัยนอร.ทเชียงใหม�  (เทียบเคียง)  
- มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต�อการให+คําปรึกษาของอาจารย.ท่ีปรึกษา 

13. การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคาํนึงถึงความต�องการความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา 
- มีวิชาเลือกเสรีให+นักศึกษา 
- มีการเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
- นักศึกษาเข+าพบอาจารย.ท่ีปรึกษา 

14.. การจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการรู�จักนักศึกษา การแลกเปล่ียนข�อมูลนักศึกษาในกลุ�มอาจารย0ผู�สอนเพ่ือการพัฒนา
นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ�อน)  

- อาจารย.จัดทําข+อมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
- จัดประชุมหรือเวทีให+อาจารย.ท่ีปรึกษาได+พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องผลการเรียน นักศึกษา  
   โดยพิจารณา ถึงลักษณะจุดแข็ง จุดอ�อนของนักศึกษา 

15. อาจารย0ท่ีปรึกษาให�ความช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปkญหาทางการเรียนหรือต�องการความช�วยเหลือด�านอ่ืนๆ 
           - มีระบบและกลไกการให+ความช�วยเหลือ (แผนผังการให+ความช�วยเหลือ) 
            - มีการจัดการเรียนสอนเสริมเพ่ิมเติม 
            - มีการให+ความช�วยเหลือด+านอ่ืนๆ เช�น การหารายได+ระหว�างเรียน, การให+ทุนการศึกษา 

16. การจัดการความเส่ียงด�านนักศึกษา (มีข�อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา มีความเส่ียงท่ีจะออกกลางคัน หรือ 
สําเร็จการศึกษาช�า ฯลฯ)  
            - จัดให+มีผู+รับผิดชอบ (อาจารย.ท่ีปรึกษา) วางแผนบริหารความเสี่ยงว�ามีการแก+ไขอย�างไร 
            - มีข้ันตอนการดําเนินงานและการแก+ไขความเสี่ยงนั้น 
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ระบบการส�งเสริมและพัฒนานักศึกษาด�านกิจกรรม 

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

                                  --- -----                                     

                              ------- 

  

                                                                                                                                                                                                                   

                            ---          

                                                                                                                             

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรจัดทําแผนงานการพัฒนาศักยภาพ 
และทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 

กรอบการดาํเนินการจัดทาํแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมตามกรอบ TQF                     
1. ด�านคุณธรรม                               
2. ด�านความรู�                                 
3. ทักษะทางปkญญา                      
4. ทักษะด�านความสัมพันธ0
ระหว�าง บุคคลและความ
รับผิดชอบ                          
5. ทักษะการคิดวิเคราะห0
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช� 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมบัณฑิตที่พึงประสงค0                                  
1. กิจกรรมส�งเสรมิคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค0ตามทีส่ถาบันกําหนด                     
2. กิจกรรมกีฬา นันทนาการและ  
การส�งเสรมิสุขภาพ                                      
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน0                
4. กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและ 
จริยธรรม                                      
5. กิจกรรมส�งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร           

ดําเนินกิจกรรมตามแผน 

ประชมุ ติดตาม ประเมนิผลสําเร็จของโครงการการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแผน และนาํไปใช�ในภาคการศึกษา

ถัดไป 

ประชมุ สรุปและประเมนิผลสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติงาน 

แต�งต้ังคณะกรรมการ/ผู�รับผิดชอบดูแลงาน     
พัฒนานักศึกษา ระดับหลักสูตร และคณะวิชา                            
-  คณะกรรมการชมรมนกัศึกษาแต�ละคณะวิชา 

นําผลการประเมินไปพัฒนา 
ปรับปรงุการดาํเนินงานใน 
ป9การศึกษาต�อไป                                                                                                                             

กระบวนการดําเนินงาน                                      
-  หลกัสูตร จัดทําระบบการดูแลนกัศึกษา

ของอาจารย0ท่ีปรึกษา มกีารควบคุมกํากับให�
จํานวนนกัศึกษาต�ออาจารย0ท่ีปรึกษาเป+นไป
ตามเกณฑ0ท่ีกําหนด     
- หลักสูตร จัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริม

การจัดบริการแก�นักศึกษาเพียงพอ และ
ครอบคลุมทุกประเภทกจิกรรม            

- หลักสูตรจัดกจิกรรมการพัฒนานกัศึกษา
ครอบคลุมกจิกรรมการส�งเสริมสร�างความ
ยึดมั่นผูกพันกับความเป+นพลเมือง (civic 
engaement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ
และวัฒนธรรม เสริมสร�างทักษะการเรียนรู�
ในศตวรรณท่ี 21                                            
- หลักสูตรมกีารสนับสนนุทุนการศึกษา 
ช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทาง
การศึกษาจํากัด                                                
- หลักสูตรมกีารสร�างเครือข�ายระหว�าง
สถาบันภายในประเทศและต�างประเทศ  
มี Visiting Professors ท่ีมาช�วยสอนหรือ
ให�ประสบการณ0แก�นกัศึกษา และการส�ง
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู�ใน
ต�างประเทศ                                                                           

 

เงื่อนไขการดาํเนินการ          
- ต�องดาํเนินการประชมุก�อนป9
การศึกษาถัดไป                       
1. เลือกคณะกรรมการชมรมนักศึกษา
คณะวิชา                    
2. ทบทวนแผนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ในระดบัหลักสตูรพร�อมงบประมาณ                     
3.กําหนดกิจกรรมที่สอดคล�องกับ
กิจกรรมส�งเสรมิในมหาวทิยาลยั 

กําหนดแผนงานช�วงเวลาดําเนินกิจกรรม 

นําผลการ
ประเมินไป
พัฒนา 
ปรับปรงุการ
ดําเนินงาน
ระหว�างป9
การศึกษา 
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ประเด็น/เกณฑ0การประเมิน รายการเอกสารอ�างอิง 
1.มีระบบการส�งเสริมพัฒนานักศึกษา - (ระบบข้ันตอนการดําเนินงาน การจัดการส�งเสริมพัฒนา

นักศึกษา)       
2. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย.ท่ีปรึกษา มีการ
ควบคุมกํากับให+จํานวนนักศึกษาต�ออาจารย.ท่ีปรึกษาเป;นไป
ตามเกณฑ.ท่ีกําหนด 

- (ระบบการข้ันตอนการดําเนินงาน  ดูแลนักศึกษาของ
อาจารย.ท่ีปรึกษา)   
- คู�มือการให+คําปรึกษา      
- แบบฟอร.มการให+คําปรึกษา                                                                            
- มหาวิทยาลัยเนชั่นจัดให+มีคู�มือส�งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา                                                             -  
มีแผนงาน/โครงการ  
- มีคําสั่งแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษา 
- คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดูแลส�งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
- ผลการประเมินอาจารย.                                   

3.การจัดกิจกรรมนักศึกษาต+องส�งผลต�อการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค.ของหลักสูตรโดย 
- มีการจัดกิจกรรมให+ตรงตามคุณลักษณะของแต�ละหลักสูตร 
เช�น คุณลักษณะด+านจิตอาสา ทักษะ 3 SKILL 

-  (ระบบการจัดการส�งเสริมพัฒนานักศึกษา)                 
- มีแผนงาน/โครงการ                                            
- มีสรุปผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ                 
- มีรายงานการประชุม                                                                                                

4.การสนับสนุนทุนการศึกษา ช�วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาส
ทางการศึกษาจํากัดโดย 
- มีการจัดหาทุนการศึกษาต�างๆ ให+กับนักศึกษา (จัดหาทุน 
พิจารณา กํากับและติดตาม) 

-  (ระบบการการรับนักศึกษา)   
-  ระเบียบ/ประกาศทุนการศึกษา 

5.บัณฑิตศึกษามีการกําหนดเวลาให+คําปรึกษาการเรียนในวิชา
ของอาจารย.ผู+สอนและการให+คําปรึกษาการทําวิทยานิพนธ.ท่ี
เพียงพอ  
 

-  มีคู�มือบัณฑิตศึกษา 
-  มีการจัดตารางการเข+าพบท่ีชัดเจน 
-  มีข+อกําหนดในการคุมงานวิจัยของบัณฑิตตามมติสภา
มหาวิทยาลัย 

6. การจัดการความเสี่ยงด+านนักศึกษา (มีข+อมูลนักศึกษา 
ท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือ 
สําเร็จการศึกษาช+า ฯลฯ)  
 

-  คู�มือการให+คําปรึกษา      
- แบบฟอร.มการให+คําปรึกษา                                   
- แบบฟอร.มข+อมูลนักศึกษาในท่ีปรึกษา 
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ประเด็น/เกณฑ0การประเมิน รายงานผลการดําเนินการตามตัวบ�งช้ี 
- การควบคุมการดแูลการให�
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�
นักศึกษาปริญญาตร ี

 
 

1. ในป การศึกษา 2557 วันท่ี....กรกฏาคม 2556  หลักสูตร................ได+มีการ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- คณะกรรมการชมรมนักศึกษา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับหลักสูตร  
(3.2.-1 .รายงานการประชุม ) โดยได+มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานและ
ข+อเสนอแนะเพ่ือเป;นแนวทางในปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ด+านการพ+ฒนา
นักศึกษา ในป การศึกษา 2557 (3.2.-1 สรุปรายงานผลการประเมินการดําเนิน
กิจกรรม ) และดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และ อาจารย.ท่ี
ปรึกษาของนักศึกษาแต�ละคน  (3.2.-3 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
และ อาจารย.ท่ีปรึกษา ) มีการจัดทําแผนควบคุมการให+คําปรึกษาแนะแนวทางด+าน
วิชาการ  (3.2.-4 ตารางเวลาการให+คําปรึกษา และแบบบันทึกการให+คําปรึกษาของ
นักศึกษาแต�ละคน)  
2. หลักสูตรมีการดําเนินกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและกิจกรรมพ+ฒนาทักษะการ
เรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 (3.2.-5 แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมพ+ฒนา
ทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 ) (3.2- 6 สรุปผลการดําเนินโครงการ )  
3. หลักสูตรได+มีการดําเนินการติดตามผลดําเนินการ โดยการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะกรรมการองค.กรนักศึกษา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระดับหลักสูตรเพ่ือควบคุมกํากับติดตามการดําเนินกิจกรรม ให+เป;นไปตามแผน
และการประชุมสรุปผลการให+คําปรึกษาในแต�ละหลักสูตร (3.2- 7 รายงานการ
ประชุม )  
4. หลักสูตรได+มีการจัดทําความร�วมมือกับมหาวิทยาลัย... ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู+
ทางด+านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (3.2- 15  
บันทึกข+อตกลงความร�วมมือ) ( 3.2- 7 รายงานการประชุม )  
5. หลักสูตรได+มีการดําเนินการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ สรุปผลตาม
ประเด็น และปรับปรุงแก+ไข ตลอดจนการพิจารณาผลการดําเนินการตามข้ันตอน 
ของระบบในป การศึกษาท่ีผ�านมาเพ่ือ พัฒนาปรับปรุงแก+ไขระบบการพ+ฒนา
นักศึกษาในป ต�อไป ( 3.2- 7 รายงานการประชุม ) (3.2- 6 สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผน )  
6. หลักสูตรได+มีการดําเนินการประชุมร�วมกับ มหาวิทยาลัยนานาเพ่ือเปรียบเทียบ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู+ ( 3.2- 7 รายงานการประชุม) 
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ประเด็น/เกณฑ0การประเมิน รายงานผลการดําเนินการตามตัวบ�งช้ี 
- การควบคุมดูแลการให�คําปรกึษา
วิทยานิพนธ0 แก�บัณฑิตศึกษา 
*** สําหรับหลักสูตร / คณะวิชาท่ี
มีการเปzดหลักสูตรการเรียนการ
สอนระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก 

         1. คณะ/หลักสูตร มีการประชุมจัดทําแผนการควบคุมการให+
คําปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ พร+อมพิจารณา อาจารย.ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ เพ่ือแต�งต้ังและประกาศให+
นักศึกษาทราบ (3.2.-8 รายงานการประชุมการจัดทําแผนการควบคุมการให+
คําปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ) ( 3.2- 9  คําสั่งแต�งต้ังอาจารย.
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ ) / ( 3.2- … ประกาศแต�งต้ัง
อาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ )   
( 3.2.-4 ตารางเวลาการให+คําปรึกษา วิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ 
และแบบบันทึกการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ ของ
นักศึกษาแต�ละคน ) 
       2. หลักสูตรได+มีการประชุมติดตามควบคุมผลการดําเนินงานตาม
แผนงานการให+คําปรึกษา วิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ และแบบ
บันทึกการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ ของนักศึกษาแต�
ละคน  
(3.2.-8 รายงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. 
หรือการค+นคว+าอิสระ)                                                                   
      3.หลักสูตรได+มีการจัดประชุมรายงานสรุปผลการให+คําปรึกษา
วิทยานิพนธ. หรือค+นคว+าอิสระในแต�ละหลักสูตร (3.2.-8 รายงานการประชุม
สรุปผลการควบคุมการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือการค+นคว+าอิสระ) 
      4. หลักสูตรได+มีการจัดทําความร�วมมือกับมหาวิทยาลัย นานา ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู+ทางด+านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ( 3.2- 15  บันทึกข+อตกลงความร�วมมือ ) 
( 3.2- 7  รายงานการประชุม )  
     5. หลักสูตรได+มีการดําเนินการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ สรุปผลตาม
ประเด็น และปรับปรุงแก+ไข ตลอดจนการพิจารณาผลการดําเนินการตามข้ันตอน 
ของระบบในป การศึกษาท่ีผ�านมาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก+ไขระบบการพ+ฒนา
นักศึกษาในป ต�อไป ( 3.2- 7  รายงานการประชุม ) (3.2- 6 สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผน )  
      6. หลักสูตรได+มีการดําเนินการประชุมร�วมกับ มหาวิทยาลัย...เพ่ือ
เปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู+ ( 3.2- 7  รายงานการประชุม ) 
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ประเด็น/เกณฑ0การประเมิน รายงานผลการดําเนินการตามตัวบ�งช้ี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

1. หลักสูตรได+มีการประชุมจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 (3.2.-10 รายงานการประชุมการ
จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+
ในศตวรรษท่ี 21) / ( 3.2.-10 ม.ค.อ. 3 / ม.ค.อ. 5 ) และได+ดําเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 
ครบทุกด+าน 
2. หลักสูตรได+มีการดําเนินการติดตามผลดําเนินการ  การจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 โดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการองค.กรนักศึกษา 
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับหลักสูตร เพ่ือควบคุมกํากับติดตามการ
ดําเนินกิจกรรม ให+เป;นไปตามแผนและการประชุมสรุปผลการให+คําปรึกษาใน  
แต�ละหลักสูตร ( 3.2- 7  รายงานการประชุม )  
3. หลักสูตรได+มีการจัดทําความร�วมมือกับมหาวิทยาลัย... ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู+ทางด+านการจัดกิจกรรมและทํากิจกรรมร�วมกันในลักษณะเครือข�าย( 3.2- 
15  บันทึกข+อตกลงความร�วมมือ ) ( 3.2- 7  รายงานการประชุม )  
4. หลักสูตรได+มีการดําเนินการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ สรุปผลตาม
ประเด็น และปรับปรุงแก+ไข ตลอดจนการพิจารณาผลการดําเนินการตามข้ันตอน 
ของระบบในป การศึกษาท่ีผ�านมาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก+ไขระบบการพ+ฒนา
นักศึกษาในป ต�อไป ( 3.2- 7  รายงานการประชุม ) (3.2- 6 สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผน )  
5. หลักสูตรได+มีการดําเนินการประชุมร�วมกับมหาวิทยาลัย...เพ่ือเปรียบเทียบ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู+ ( 3.2- 7  รายงานการประชุม ) พร+อมกับ และยังมีการ
จัดทําสรุปผลการประเมินกิจกรรมตามวัตถุประสงค.ของโครงการ / ( 3.2.-10 
ม.ค.อ. 3 / ม.ค.อ. 5 ) ( 3.2-11 รายงานผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม ) 
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เอกสารอ�างอิง 
1. คําสั่งแต�งต้ัง/ทบทวน คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาให+ครอบคลุม 
2. ประกาศรายชื่ออาจารย.ท่ีปรึกษาของนักศึกษาแต�ละคน (ระดับปริญญาตรี) 
3. แผนการควบคุมการให+คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  ( ท่ีมีกิจกรรมอย�างสมํ่าเสมอ ) 
4. แบบบันทึกการให+คําปรึกษาของนักศึกษาแต�ละคน 
5. รายงานการประชุม  / รายงานสรุปผลการให+คําปรึกษาในแต�ละหลักสูตร 
6. ประกาศรายชื่ออาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือค+นคว+าอิสระ 
7. จัดทําแผนการควบคุมการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือค+นคว+าอิสระ ท่ีมีกิจกรรมอย�างสมํ่าเสมอ  
8. บันทึกการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือค+นคว+าอิสระ ของนักศึกษาแต�ละคน 
9. รายงานการประชุม /รายงานสรุปผลการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. หรือค+นคว+าอิสระในแต�ละ

หลักสูตร 
10. แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 
11. รายงานการประชุมการควบคุมการดําเนินงานตามแผนงาน 
12. รายงานผลการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ 
13. รายงานการประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแก+ไข 
14. รายงานการประชุมกับสถาบันอ่ืนท่ีใกล+เคียงเพ่ือเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู+ 
15. บันทึกข+อตกลงความร�วมมือ 
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คําสั่งคณะ.............................................  
ท่ี         / ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต�งตั้งคณะกรรมการกํากับดแูลรบัผดิชอบการดําเนินงานส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

                      ป การศึกษา ๒๕๕๗  หลักสูตร คณะวิชา ................................. 

          ----------------------------------------- 
เพ่ือให+ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให+บริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ

ดําเนินงานด+านการประกันคุณภาพการศึกษาเป;นไปด+วยความเรียบร+อยและสอดคล+องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก+ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด+วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช+เป;นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
หลักสูตร/คณะวิชา.........................................จึงเห็นควรแต�งตั้ง แต�งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานส�งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา ดังต�อไปน้ี   

องค.ประกอบท่ี ๓ ด+านนักศึกษา 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๓.๑ การรับนักศึกษา 
 ๑. ..................................................................   ประธานกรรมการ 
 ๒. ..................................................................   กรรมการ 
 ๓. ..................................................................   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๓.๒ การส�งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
 ๑. ..................................................................   ประธานกรรมการ 
 ๒. ..................................................................   กรรมการ 
 ๓. ..................................................................   กรรมการและเลขานุการ 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 ๑. ..................................................................   ประธานกรรมการ 
 ๒. ..................................................................   กรรมการ 
 ๓. ..................................................................   กรรมการและเลขานุการ 

 
 ท้ังน้ี ตั้งแต�บัดน้ีเป;นต+นไป จนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
   

สั่ง ณ วันท่ี            เดือน...................  พ.ศ. ๒๕................ 
 

(ดร...............................) 
คณบดีคณะ............................................ 
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ตัวบ�งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ�งช้ี 3.3) 

- การคงอยู�   
............................................................................... 
(3.3-1-1) 
(3.3-1-2) 

 - การสําเร็จการศึกษา  
………………………………………........................................... 
(3.3-2-1) 
(3.3-2-2) 

 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข+อร+องเรียนของนักศึกษา 
……………………………………………………………….…............ 
(3.3-3-1) 
(3.3-3-2) 

 
 
 
 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 

ป9การศึกษาท่ีรับเข�า 
(ข+อมูลย+อนหลัง 3 ป  

หรือตั้งแต�ป9การศึกษา
ท่ีเริ่มใช�หลักสูตร)  

ผู+สําเร็จการศึกษา 

     

 จํานวน      
ร+อยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข+าในรุ�น      

 จํานวน      
ร+อยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข+าในรุ�น      

 
ปIจจัยท่ีมีผลกระทบต�อการสําเร็จการศึกษา
...........................................................................................................………………………………………………………… 
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คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1)  
หลักฐานอ+างอิง   ………………………………………. 
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ  
จํานวนบัณฑิตท่ีได+รับการประเมินท้ังหมดจากผู+ใช+บัณฑิต  
ร+อยละของบัณฑิตท่ีได+รับการประเมิน    
ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได+จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ.  
ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต   

 
 
ภาวการณ.มีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป  (องค.ประกอบท่ี 2) 
วันท่ีสํารวจ........................................................ 

ข+อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร+อยละ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด   
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ   
จํานวนบัณฑิตท่ีได+งานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
(ไม�นับรวมผู+ประกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาท่ีเรียน   

- ไม�ตรงสาขาท่ีเรียน   

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําก�อนเข+าศึกษา   
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ   
จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑ.ทหาร   
ร+อยละของบัณฑิตท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  
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การวิเคราะห0ผลท่ีได� 
 วิเคราะห.ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน+มของการได+งานทํา โดยใช+ข+อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข+อมูลท่ีผ�านมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปXดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป;น
ข+อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

การเผยแพร�ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

สรุปผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได+รับการตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

นักศึกษาและผู�สาํเร็จ
การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล�งเผยแพร� ค�านํ้าหนัก 

    
    
    
    

 

สรุปผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได+รับ การตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

นักศึกษาและผู�สาํเร็จ
การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล�งเผยแพร� ค�านํ้าหนัก 

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  175 

 

หมวดท่ี 4 ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปzดสอนในภาค/ป9การศึกษา 

รหัส ชื่อ วชิา ภาค/ 
ป9การ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ 
 
C 
 

 
D+ 

 
D F W I 

ไม�ผ�าน 
(U) 

ผ�าน 
(S) 

ลง 
ทะเบยีน 

สอบผ�าน 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
คู�มือการจัดทํารายงานระดับหลักสูตร : องค0ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
 

องค0ประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
ตัวบ�งช้ี ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1. ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันเปXดให+บริการต+องผ�านการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป  (5.1-1) 
2. ผู+รับผิดชอบหลักสูตร  
   หมายถึงกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีประกอบด+วย ประธานหลกัสูตร/หัวหน+า
สาขาวิชา และ/หรืออาจารย.ผู+สอน (5.1-2) 
3. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

โดยการมอบหมายอาจารย.ประจําหลักสูตรไปศึกษาค+นคว+าลักษณะของหลักสูตร
ท่ีสอดคล+องกับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต�างๆในระดับสากลและระดับประเทศ 
และเป;นไปตามอัตลักษณ. เอกลักษณ.ของมหาวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะห.และสังเคราะห.
ลักษณะของการกําหนดหลักสูตรรายวิชาท่ีมีความทันสมัย สนองความต+องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน โดยมีการจัดเก็บข+อมูลท่ีใช+ในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้   

-จัดทําสนทนากลุ�มบัณฑิต 
    -จัดประชุมสัมมนาผู+ทรงคุณวุฒิและผู+ว�าจ+าง 
     -จัดประชุมสัมมนาท่ีปรึกษาภายนอกและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
(5.1-3) 
4. การแต�งต้ังกรรมการผู+ทรงคุณวุฒิเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
การแต�งต้ังผู+ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ ซ่ึงเป;น
บุคคลภายนอกอย�างน+อย 2 คน และหากมีองค.กรวิชาชีพให+มีผู+แทนองค.กรวิชาชีพ
ร�วมเป;นกรรมการอย�างน+อย 1 คน เพ่ือให+ได+ข+อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทํา
หลักสูตรปรับปรุง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผู+เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (5.1-4) 
5. การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให+ทันสมัย 
1)  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห.หลักสูตรเดิม และนาํข+อมูลจากการ
สํารวจความคิดเห็นของศิษย.เก�ามาใช+ประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับ เพ่ิม ลด
เนื้อหาของรายวิชาต�างๆ 
2) นําข+อมูลจากการสืบค+นเอกสารหลักสูตรของสากล เพ่ือวิเคราะห.ทิศทางและ



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  177 

 

แนวโน+มของหลักสูตร 
3) คณะกรรมการผู+รับผิดชอบหลักสูตรยกร�างหลักสูตรปรับปรุงใหม� และจัดประชุม
ผู+ทรงคุณวุฒิ มีการนําข+อเสนอแนะไปปรับหลักสูตรและนําเสนอคณะผู+ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาเห็นชอบ 
4) คณะกรรมการผู+รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
5) ผู+สอนจัดทํา มคอ.3 ให+คณะกรรมการผู+รับผิดชอบพิจารณาวพิากษ.หลักสูตร
รายวิชาและให+ผู+รับผิดชอบสอนทําการปรับปรุงตามข+อเสนอแนะ 
6) คณะกรรมการผู+รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห. curriculum mapping โดย
ภาพรวมและจัดประชุมกลุ�มผู+สอนเพ่ือวิเคราะห.รายวิชาให+หลักสูตรครอบคลุม 
learning outcomes 
7) จัดทําตารางวิเคราะห.เปรียบเทียบวิชาเก�าและใหม� วิเคราะห.หน�วยกิตของแต�ละ
วิชา ปรับ เพ่ิมลดรายวชิาบังคับ และวิชาเลือก 
(5.1-5) 
(5.1-6) 
(5.1-7) 

การวางระบบผู+สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

1. การกําหนดอาจารย.ผู+สอน 
1) ต+องเป;นอาจารย.ประจําหลักสูตร/ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกภายนอกท่ีมีคุณวุฒิไม�ต่ํา
กว�าปริญญาโท/ผศ.(ระดับปริญญาโท)คุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอก/รศ.(ระดับ
ปริญญาเอก)และต+องมีประสบการณ.ด+านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช�ส�วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา   
2) กําหนดให+ผู+สอนกระจายไปยังรายวิชาท่ีเป;นวชิาบังคับ เพ่ือให+ผู+เรียนในหลักสูตร
ได+เรียนรู+กับผู+สอนท่ีมีความหลากหลาย  
3) ในกรณีท่ีจําเป;นหลักสูตรจะมีการเชิญผู+ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป;นอาจารย.พิเศษ 
และกําหนดให+ผู+สอนในหลักสูตรเข+าไปเรียนรู+จากการสังเกตการณ.สอนของอาจารย.
พิเศษ  
(5.2-1) 
2. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู+ (มคอ.3และมคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน  
   มีการจัดทําแผนการเรียนรู+การจัดการเรียนการสอน (มคอ.3/4 ในส�วนแผนการ
สอนให+สอดคล+องกับ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ีผ�านมา) ก�อนการเปXดสอนในแต�ละภาค
การศึกษาให+ครบทุกรายวิชา โดยการ 
   1) กําหนดให+อาจารย.ผู+สอนจดัทํามคอ.3 และมคอ.4 ก�อนวันเปXดภาคเรียน 
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   2) กรรมการผู+รบัผิดชอบหลักสูตรกํากับให+ผู+สอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
   3) กําหนดให+มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห.คุณภาพของการ
สอนในมุมมองของผู+เรียน โดยให+ผู+สอนนําเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรว�าเหน็ควร
ปรับปรุงรายวชิาหรือไม�อย�างไร และจะมีการปรับปรุง มคอ.3 อย�างไรในการสอนครั้ง
ต�อไปอย�างไร 
(5.2-2) 
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะมีการมอบหมายหรือตกลงกับอาจารย.ผู+สอน
ให+แต�ละวิชามีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุง ซ่ึงในแต�ละวิชาไม�จําเป;นต+องบูรณาการทุกด+าน และไม�จําเป;นต+องบูรณา
การทุกวิชา 
(5.2-3) 
(5.2-4) 
(5.2-5) 
4. การควบคุมหัวข+อวิทยานิพนธ.ให+สอดคล+องกับสาขาวิชาและความก+าวหน+าของ
ศาสตร. 
1) กําหนดผู+สอนท่ีมีประสบการณ.ด+านการวิจัย และเน+นการจัดทําเอกสารมโนทัศน.
(concept paper)ท่ีสามารถพัฒนาเป;นข+อเสนอโครงร�างวิทยานพินธ.หรือค+นคว+า
อิสระ 
2) นักศึกษาได+รับคําแนะนําเก่ียวกับข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ.ในวิชาท่ีเก่ียวกับการ
วิจัยขณะศึกษาต้ังแต�ป ท่ี 1 นักศึกษาจะเลือกทําหัวข+อวิจัยตามความสนใจของ
ตนเองภายใต+การควบคุมดูแลของอาจารย.ท่ีปรึกษา 
3) กรรมการบริหารหลักสูตรจะควบคุมกํากับทิศทางของหัวข+อวิทยานิพนธ.ให+เป;น
ประเด็นวิจัยท่ีมีความคิดริเริ่ม เป;นประเด็นวิจัยท่ีเป;นการต�อยอดจากงานวิจัยเดิม
และเป;นประเด็นวิจัยร�วมสมัยก+าวทันวิทยาการระดับสากลท่ีต+องแสดงแหล�งอ+างอิง
เอกสารงานวิจัยท่ีทันสมัยในช�วงระยะเวลา 3-5 ป ท่ีผ�านมา 
4) มีการจัดสอบหัวข+อวิทยานิพนธ.ข้ันต+น  โดยให+นักศึกษานําเสนอหัวข+อและแนว
ทางการวิจัยด+วยการนําเสนอปากเปล�าและตอบข+อซักถามของกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
5) กรรมการบริหารหลักสูตรมีการกํากับให+นักศึกษาส�งโครงร�างภายใน 1 เดือนหลัง
ได+รับอนุมัติหัวข+อข้ันต+น 
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6) กรรมการบริหารหลักสูตรมีการกํากับให+นักศึกษาสอบโครงร�างวิทยานิพนธ.ภายใน
ภาคการศึกษาแรก ของการศึกษาในชั้นป ท่ี 2 เวลาท่ีใช+ในการสอบประมาณ 2 ชั่วโมง 
7) กรรมการบริหารหลักสูตรแต�งต้ังกรรมการสอบโครงร�างวิทยานิพนธ. โดยต้ัง
บุคคลภายนอก จํานวน 1 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีความรู+และ
ประสบการณ.ในประเด็นวิจัยของนักศึกษา 
8) นักศึกษาเสนอแผนการทําวิทยานิพนธ.ท่ีได+รับอนุมัติแก�อาจารย.ท่ีปรึกษา 
(5.2-6) 
(5.2-7) 
(5.2-8) 
5. การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล+องหรือ
สัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ. 
1) การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.จะคํานึงถึงปริมาณงานของอาจารย.ด+วย 
ไม�ให+เกิน 1:5 ตามเกณฑ.มาตรฐานท่ี สกอ.กําหนด 
 2) ต+องเป;นอาจารย.ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํา
กว�ารองศาสตราจารย.ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ.กัน และมีประสบการณ.
ในการทําวิจัยท่ีไม�ใช�ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
(5.2-9) 
6. การช�วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระ และการ
ตีพิมพ.ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
1) นักศึกษาต+องรายงานความก+าวหน+าในการทําวิทยานิพนธ.แก�อาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.ทุกเดือน 
2) อาจารย.ทีปรึกษารายงานความก+าวหน+าของนักศึกษาต�อกรรมการบริหาร
หลักสูตรซ่ึงมีการประชุมปกติเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 
3) ในกรณีท่ีนักศึกษาบางคนขาดการติดต�อกับอาจารย.ท่ีปรึกษา อาจารย.ท่ีปรึกษา
ต+องแจ+งกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา จากนั้นหลักสูตรจะทําบันทึกแจ+ง
เตือนอย�างเป;นทางการถึงนักศึกษาให+รายงานความก+าวหน+าหรือหาทางช�วยเหลือ
นักศึกษาในกรณีท่ีมีปIญหาต+องการความช�วยเหลือ 
4) หลักสูตรสนับสนุนให+มีการเผยแพร�ผลงานวิจัย โดยให+นักศึกษาจัดทําบทความ
วิจัยในช�วงท่ีกําลังทําวิทยานิพนธ. โดยสามารถนําผลการวิจัยบางส�วนไปนําเสนอในท่ี
ประชุมวิชาการในประเทศหรือต�างประเทศ 
5) อาจารย.ท่ีปรึกษาสนับสนุนให+นักศึกษาทําบทความวิจัยไปตีพิมพ.เผยแพร�ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารในประเทศท่ีได+รับรองจาก สกอ. 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  180 

 

(5.2-10) 
(5.2-11) 

การประเมินผู+เรียน 1. การประเมินผลการเรียนรู+ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ
ตามมาตรฐานการเรียนรู+ 5 ด+าน 
   กรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษา 
ของอาจารย. โดยกําหนดให+มีการรายงานวิธีท่ีใช+ในการประเมิน เกณฑ.การประเมิน 
และผลการประเมิน 
(5.3-1) 
(5.3-2) 
(5.3-3) 
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษา 
1) กําหนดให+อาจารย.ผู+สอนส�งตัวอย�างข+อสอบ วิธีการตัดเกรด โดยเฉพาะวิชาท่ีมี
เกรด A ทุกคนและเกรด D จํานวนมาก 
2) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7) ได+มีการติดตามให+มีการจัดทํา มคอ.5/6 และ มคอ.7 ให+เสร็จตาม
กําหนดเวลา 
(5.3-4) 
(5.3-5) 
(5.3-6)  
3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7) 
1) ผู+สอนต+องกํากับให+ผู+เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
2) ผู+สอนมีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
3) ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรวิเคราะห.ผลการประเมินของผู+สอนและ
นักศึกษา และขอพบปะกับผู+สอนเป;นรายบุคคลสําหรับผลประเมินท่ีต่ํากว�า3.51 
4) กรรมการมีการจัดทํา มคอ.7 วิเคราะห. learning outcomes ของผู+เรียนเพ่ือใช+ใน
การจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับผลลัพธ.ท่ียังไม�เห็นเด�นชัดในตัว
ผู+เรียน 
(5.3-7) 
(5.3-8) 
4. การประเมินวิทยานิพนธ.ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 1) หลักสูตรต้ังกรรมการสอบวทิยานิพนธ. จํานวนไม�น+อยกว�า 3 ท�านแต�ไม�เกิน 5 
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ท�าน ประกอบด+วยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู+ท่ีประธาน
คณะกรรมการหลักสูตรมอบหมายเป;นประธานคณะกรรมการสอบ อาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ. ผู+ทรงคุณวุฒิภายนอก และอาจารย.ประจําหลักสูตร อย�างน+อย 2 คน 
2) เกณฑ.การประเมินเป;นเกณฑ.ท่ีคณะกรรมการ กําหนดให+ระดับดีมากได+คะแนน 
85% ข้ึนไป และระดับดี 70-84% ระดับผ�าน 60-70% ตํ่ากว�า60%   ไม�ผ�าน 
(5.3-9) 
(5.3-10) 

 
 
หลักฐานอ�างอิง 
5.1-1 หลักสูตรฉบับท่ี สกอ.ประทับตรารับทราบ กรณีหลักสูตรยังไม�ได+แจ+งการรับทราบ ให+มีหนังสือนําส�ง สกอ.หรือ
หนังสือส�งคืนจาก สกอ.และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ/ให+ความเห็นชอบหลักสูตร 
5.1-2 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.1-3 รายงานการประชุมหลักสตูร 
5.1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่องแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5.1-6 มคอ.2 
5.1-7 มคอ.3
5.2-1 หลักฐานอ+างอิงประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่องตารางเรยีน ตารางสอบภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ป 
การศึกษา 2557 ของสํานักงานทะเบียนและประมวลผล 
5.2-2 รายงานการประชุมของหลักสูตร 
5.2-3  รายงานการประชุมของหลักสูตร 
5.2-4  มคอ.3 
5.2-5  มคอ.5 
5.2-6  ประกาศตารางเรียน  
5.2-7  หลักฐานการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ. 
5.2-8  หลักฐานการสอบวิทยานพินธ. 
5.2-9  คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่องแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ. 
5.2-10 รายงานการประชุมของหลักสูตร 
5.2-11 หลักฐานการตีพิมพ.เผยแพร�
5.3-1   รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.3-2   ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา 
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  5.3-3   ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย. 
5.3-4   รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการ Defend ข+อสอบ 
5.3-5   รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการ Defend เกรด 
5.3-6   รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เรื่องการติดตามการจัดทํามคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
5.3-78   มคอ.7 
5.3-8   คําสั่งแต�งต้ังกรรมการสอบวิทยานิพนธ. 
5.3-9  เกฑณ.การประเมินวิทยานิพนธ. หรือรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีพูดถึงการสอบและผลการ
สอบวิทยานิพนธ. 
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การแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

- มีการแต�งตั้งผู+ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ซ่ึงเป;นบุคคลภายนอก
อย�างน+อย 2 คน และหากมีองค.กรวิชาชีพให+มีผู+แทนองค.กรวิชาชีพร�วมเป;นกรรมการอย�าง
น+อย 1 คน เพ่ือให+ได+ข+อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทางการจัดทําหลักสตูรปรับปรุง  รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผู+เรยีนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห�งชาต ิ

การปรับปรุงหลักสตูรรายวชิาให�ทันสมัย 
-  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห.หลักสูตรเดิม และนําข+อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของ

Stakeholder มาใช+ประกอบการพจิารณากาํหนดเปา̂หมายการปรับปรุงหลักสูตรและลักษณะบัณฑิต 
-  นําข+อมูลจากการสืบค+นเอกสารหลักสูตรของสากล เพื่อวิเคราะห.ทิศทางและแนวโน+มของหลักสูตรร�วมกบั

การใช+ประโยชน.สําหรับประเทศไม�ว�าระดับท+องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ 
-  กาํหนด learning outcomes ของหลักสูตร 
-  คณะกรรมการผู+รับผิดชอบหลักสูตรยกร�างหลักสูตรปรับปรุงใหม� และ มีการนําข+อเสนอแนะไปปรับ

หลักสูตรและนําเสนอคณะผู+ทรงคุณวุฒิพจิารณาเห็นชอบ 
-  คณะกรรมการผู+รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําหลักสูตรตามแบบ มคอ.1(ถ+ามี)/มคอ.2 
-  ผู+สอนกระจาย learning outcomes ของหลักสูตรไปสู�รายวิชาต�าง เๆพื่อจัดทํา มคอ.3 ให+คณะกรรมการ

ผู+รับผิดชอบพจิารณาวพิากษ.หลักสูตรรายวชิาและให+ผู+รับผิดชอบสอนทําการปรับปรุงตามข+อเสนอแนะ 
-  คณะกรรมการผู+รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห. curriculum mapping     โดยภาพรวมและจัดประชุมกลุ�ม

ผู+สอนเพื่อวิเคราะห.รายวชิาให+หลักสูตรครอบคลุม learning outcomes 
-  จัดทําตารางวิเคราะห.เปรียบเทียบวิชาเก�าและใหม� วิเคราะห.หน�วยกิตของ แต�ละวิชา ปรับ เพิ่มลดรายวิชา

บังคับ และวิชาเลือก 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบTQF 

 

กรรมการวิชาการประจาํ

มหาวิทยาลัย 

สํานักงานคณะกรรมการ 
     การอุดมศึกษา 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ร ะบบการ พัฒนา/ออกแบบหลั กสู ต ร  

สภามหาวิทยาลัย 

รับทราบ 
คณะกรรมการ

ไม�รับทราบ    การปรับปรงุหลกัสตูร 
- การประเมินรอบรายป  มคอ.3-7 

- การประเมินครบรอบ 5 ป  

การปรับปรุง เปzดหลกัสตูรใหม� 
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีท่ีมี
การบูรณากับการวิจยั การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

หลักสูตรกําหนดอาจารย.ผู+สอน 

 

ปรับปรุง 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 
ตามข�อ 
เสนอแนะ 

ร ะบบ ผู� ส อนและกระบวนการ จัดการ เ รี ยนการสอน 

แม+ว�าเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
ไม�ได+กําหนดคุณวุฒิอาจารย.ผู+สอน แต�การจัด
การศึกษาท่ีดีต+องจัดหาอาจารย.ผู+สอนซ่ึงมีท้ัง
อาจารย.ประจําและอาจารย.พิเศษท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาไม� ต่ํากว�าปริญญาโท หรือเทียบเท�า 
หรือเป;นผู+ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�า
ผู+ช�วยศาสตราจารย. ท้ังน้ีเพ่ือคุณภาพการ
เรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานท่ีดี 

 

มีการจัดทําแผนการเรยีนรู+การจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3/4 ในส�วนแผนการสอนให+
สอดคล+องกับ มคอ.5 ในเทอมท่ีผ�านมา)ก�อนการ
เปXดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให+ครบทุก
รายวิชา 

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู+การจัดการเรียนการสอน (มคอ.3และ
มคอ.4) 

 

ประเมินผล
การทํางาน 

แต�งตั้งอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.ท่ีมีความเชียว
ชาญสอดคล+องหรือสมัพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ.  

 

การช�วยเหลือ กํากับ ตดิตามในการทําวิทยานิพนธ.และการ
ตีพิมพ.ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา มีการกําหนดเวลาให+
คําปรึกษาการเรียนและการทําวิทยานิพนธ.ท่ีเพียงพอ 
 

การควบคุมหัวข+อวิทยานิพนธ.ให+สอดคล+องกับ
สาขาวิชาและความก+าวหน+าของศาสตร. 
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การตรวจการประเมินผลการเรียนรู�ของนกัศึกษา 
- การกําหนดข+อสอบให+ตรงกับเป̂าหมายการเรยีนรู+ของแต�ละรายวิชา 
- ผู+สอนส�งตัวอย�างข+อสอบและช้ีแจงการตดัเกรด(โดยเฉพาะรายวิชาท่ีมี
นักศึกษาได+เกรด A หรือ เกรด D จํานวนมาก) 

- ดําเนินการสอบ 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 ) 

  ได+มีการติดตามให+มีการจัดทําให+เสร็จตามกําหนดเวลา 

การกํากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- มีการกําหนดให+ผู+เรยีนประเมินผลการสอนอาจารย. 
- มีการนําผลการประเมินการเรยีนการสอนอาจารย.ท่ีต่ํา

กว�า 3.51 
- มีการจัดทํา มคอ.7วิเคราะห. Learning Outcome 

ของผู+เรยีนเพ่ือใช+ในการจัดทํารายวิชาหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรสาํหรบัผลลัพธ.ท่ียังเห็นไม�เด�นชัดในตัว
ผู+เรยีน 

เปpาหมายการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติของแต�ละรายวิชา  
ตามมาตรฐานการเรียนรู� 5 ด�าน 1. .ด+านคุณธรรม 
จริยธรรม 2. ด+านความรู+ 3. ด+านทักษะทางปIญญา  
4. ด+านทักษะความสมัพันธ.ระหว�างบุคคลและ ความ
รับผดิชอบ 5.ด+านทักษะการวเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปรับปรุง 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 
ตามข�อ 
เสนอแนะ 

ร ะบบการประ เมิ น ผู� เ รี ยน  

   กรรมการบริหารหลักสตูรตรวจสอบ 
- ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา 
- ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย.โดย

กําหนดให+มีการรายงาน 
- วิธีการที่ใช+ในการประเมิน 
- ผลการประเมิน 
- รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

- มีการประมินวิทยานิพนธ. โดยการตัง้กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ.ชุดเดียวกับกรรมการสอบเค+าโครงจํานวน 3 
ท�าน 

- มีเกณฑ.การประเมินเป;นเกณฑ.ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดย
มีระดับดมีาก    ได+คะแนน 85%ข้ึนไป ระดับดี 70-84%   
ต่ํากว�า 60 ไม�ผ�าน 

- ประธานกรรมการสอบต+องเขียนคําช้ีแจงกรณีท่ีผลประเมิน
ผู+เรียนอยู�ในระดับดีมาก 

ประเมินผล
การทํางาน 

ประเมินผลการสอนอาจารย. 
เทอม 1  รายงาน มคอ.5 
เทอม 2  รายงาน มคอ.5 

ส้ินป  มคอ.7 

การประเมินวิทยานิพนธ0และการศึกษาค�นคว�า
อิสระในระดับบัณฑติศึกษา 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (ตัวบ�งช้ี 5.4) 

 
 
 

ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators)  

ผลการดําเนนิงาน เป+นไปตาม
เกณฑ0 

ไม�เป+นไป
ตามเกณฑ0 

หลักฐาน 
อ�างอิง 

1) อาจารย.ประจําหลักสูตรอย�างน+อยร+อยละ 80 มี
ส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

    

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล+องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ+ามี) 

    

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ.ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย�างน+อยก�อนการเปXดสอนในแต�ละ
ภาคการศึกษาให+ครบทุกรายวิชา 

    

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ.
ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปXด
สอนให+ครบทุกรายวิชา 

    

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป การศึกษา 

    

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู+ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ+ามี) อย�างน+อยร+อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปXดสอนในแต�ละป การศึกษา 

    

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ.การสอน หรือ การประเมินผล การเรียนรู+ 
จากผลการประเมินการ ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ป ท่ีแล+ว 

    

8) อาจารย.ใหม� (ถ+ามี) ทุกคน ได+รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด+านการจัดการเรียนการสอน 

    

9) อาจารย.ประจําหลักสูตรทุกคนได+รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย�างน+อยป ละ
หน่ึงครั้ง 
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การวิเคราะห0รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม�ปกติ 
รหัส ช่ือวิชา ภาค/ป9

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให�

ผิดปกติ 
มาตรการแก�ไข 

      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ+า
มี) ได+รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�
น+อยกว�าร+อยละ 50 ต�อป  

    

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป สุดท+าย/
บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น+อย
กว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12) ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิต
ใหม� เฉลี่ยไม�น+อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

13) (เพ่ิมเติม ตามหลักสูตร)     

รวมตัวบ�งช้ีในป น้ี     

จํานวนตัวบ�งช้ีท่ีดําเนินการผ�านเฉพาะตัวบ�งช้ีท่ี 1-5     

ร+อยละของตัวบ�งช้ีท่ี 1-5     

จํานวนตัวบ�งช้ีในป น้ีท่ีดาํเนินการผ�าน     

ร+อยละของตัวบ�งช้ีท้ังหมดในป น้ี     

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวชิา 
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การเปzดรายวิชาในภาคหรือป9การศึกษา 

รหัสช่ือวิชา ภาค/ป9
การศึกษา 

เหตุผลท่ีไม�
เปzดสอน 

มาตรการท่ี
ดําเนินการ 

หัวข�อท่ีขาด สาเหตุท่ี
ไม�ได�สอน 

วิธีแก�ไข 

       
       
       
       
       

 
คุณภาพการสอน 

 
การประเมินรายวิชาท่ีเปzดสอนในป9ท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ป9การศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม�มี 

     
     
     
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ0การสอน 

สรุปข�อคิดเห็นของผู�สอนและข�อมูลปpอนกลับจากแหล�งต�างๆ แนวทางแก�ไขปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม  
ความรู+  
ทักษะทางปIญญา  
ทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 

กรณีไม�ได+เปXดสอนนาํมาจาก

ตารางสอนในภาคนั้น ๆ  

กรณีสอนเนือ้หาไม�ครบนํามา

จาก มคอ.5 ของแต�ละวิชา 

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวชิา 
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การปฐมนิเทศอาจารย0ใหม� 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี � ไม�มี � 
 จํานวนอาจารย.ใหม� ...........................................จํานวนอาจารย.ท่ีเข+าร�วมปฐมนิเทศ............................. 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย.และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข�าร�วม 

จํานวน 
สรุปข�อคิดเห็นและประโยชน0ท่ีเข�าร�วมกิจกรรม

ท่ีได�รับ อาจารย0 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

    
    
 

 
 
 

หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปkญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปkญหาต�อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค0ของ
หลักสูตร 

แนวทางการปpองกันและแก�ไข
ปkญหาในอนาคต 
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คู�มือ การจัดทํารายงานการประเมินในระดับ หลักสูตร/คณะ 

ตัวบ�งช้ีท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู� 
  ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต+องมีปIจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+         
ซ่ึงประกอบด+วย ความพร+อมทางกายภาพ ความพร+อมด+านอุปกรณ. ความพร+อมด+านเทคโนโลยี ความพร+อมด+านการ
ให+บริการ เช�น ห+องเรียน ห+องปฏิบัติการ ห+องทําวิจัย อุปกรณ.การเรียนการสอน ห+องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร. Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีส�งเสริมสนับสนุนให+นักศึกษาสามารถเรียนรู+ได+อย�างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู+ท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
โดยพิจารณาร�วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย.  

ความพร+อมทางกายภาพ หมายถึง ห+องเรียน ห+องปฏิบัติการ ห+องทําวิจัย ห+องสมุด                                                   
ความพร+อมด+านอุปกรณ.  หมายถึง อุปกรณ.การเรียนการสอน เครื่องฉายแผ�นทึบ โปรเจ็คเตอร.   
ความพร+อมด+านเทคโนโลย ีหมายถึง ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร. Wifi    

 ความพร+อมด+านการให+บริการ หมายถึง ความพร+อมท้ังด+านสถานท่ีให+บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร
ผู+ปฏิบัติงาน ความรู+ความสามารถในการสร+างความรู+รอบและรอบรู+ ในการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบซ่ึงเป;นการเตรียม
ความพร+อมท่ีจะรับผิดชอบงานในทุกรูปแบบและพร+อมท่ีจะเผชิญปIญหา อุปสรรค นานานัปการท่ีจะเกิดข้ึนในการ
ให+บริการ 

ระบบ (System) หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย�างชัดเจนว�าต+องทําอะไรบ+าง เพ่ือให+ได+ผล
ออกมาตามท่ีต+องการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะต+องปรากฎให+ทราบโดยท่ัวกันไม�ว�าจะอยู�ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส. หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค.ประกอบของระบบ ประกอบด+วย ปIจจัยนําเข+า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข+อมูลป̂อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ.เชื่อมโยงกัน                                                                           

กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งท่ีทําให+ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู�ได+ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค.การ หน�วยงาน หรอืกลุ�มบุคคลเป;นผู+ดําเนินงาน  
ประเด็นท่ี 1 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีส�วนร�วมของอาจารย.ประจําหลักสูตร   
                เพ่ือให+มีสิ่งสนับสนนุการเรียนรู+  
ประเด็นท่ี 2 จํานวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู+ท่ีเพียงพอ และเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นท่ี 3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและคณาจารย.ต�อสิ่งสนับสนุน          
               การเรียนรู+ 
 

กระบวนการในการดาํเนนิงาน 
 1. สํารวจความต+องการของผู+ใช+บริการ / ประเมินความต+องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
 2. จัดทําแผนงบประมาณ/แผนงาน/โครงการให+ได+มาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
 3. ติดต้ัง และให+บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
 4. ประเมินความพึงพอใจของผู+ใช+บริการ 
 5. จัดหาเพ่ิมเติมตามผลการประเมิน หากไม�เพียงพอ 
 6. ประชุมสรุปผลตามประเด็น และปรับปรุงแก+ไข 
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 ระบบการดําเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 

 

                                                                                                           . 

                                                                                  

                                                                                 

                                                                                                                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและแนวทางพัฒนาต�อ

คณะกรรมการบริหารกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

สํารวจความต�องการ
ของผู�ใช�บริการ 

 
ประกาศ / ประชาสมัพันธ0ให�นักศึกษา /
อาจารย0/เจ�าหน�าท่ีเข�าประเมนิการ
ประเมินสิ่งสนับสนนุการจัดเรียนการสอน 

ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ               
การจัดส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอน 

ประชุม ติดตาม ประเมินผลสําเร็จของโครงการ
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแผน และ
นําไปใช�ในภาคการศึกษาถัดไป 

นําผลการ
ประเมินไป
พัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงาน
ในป9การศึกษา    
ต�อไป 

ติดตามผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการสํารวจความต�องการจําเป+น และความพึงพอใจ           
เสนอต�องานอาคารสถานท่ี (ส�วนกลาง ) 

กําหนดแผนงานในดําเนินการตาม
โครงการ 

กระบวนการในการดาํเนนิงาน 
1. สํารวจความต�องการของ
ผู�ใช�บริการ / ประเมินความต�องการ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� แยกราย
หลักสูตร 
2. จัดทําแผนงบประมาณ/
แผนงาน/โครงการให�ได�มาซ่ึง 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 
3. ติดตั้ง และให�บริการส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู� 
4. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการ แยกรายหลักสูตร 
5. จัดหาเพ่ิมเติมตามผลการ
ประเมิน หากไม�เพียงพอ 
6. ประชุมสรุปผลตามประเด็น 
และปรับปรุงแก�ไข 
 

นําผลการ

ประเมินไป

พัฒนา ปรับปรุง

การดาํเนินงาน

ระหว�างป9

การศึกษา 
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ประเด็น/เกณฑ0การประเมิน รายการเอกสารอ�างอิง 

-ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัยโดยมี
ส�วนร�วมของอาจารย.ประจําหลกัสูตรเพ่ือให+มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู+                                           
- สํารวจความต+องการของผู+ใช+บริการ                        
- ดําเนินการแก+ไข/ ปรับรุงหรือจัดทําโครงการ             
- ดําเนินงานตามโครงการ                                     
- ประเมินความพึงพอใจ                                               
- จัดทํารายงานผลการประเมิน                                     
- นําผลสรุปโครงการไปปรับปรุง                                            
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต�อ
การจัดการเรียนการสอน                                   
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย.ต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+         
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน                                                       
- มีการเรียนรู+/การจัดการความรู+ในกระบวนการ  ดําเนินงาน 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตร
เดียวกันในกลุ�มสถาบันเดียวกันท่ีเหมาะสมหรือได+รับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

-  (ระบบการจัดการสิ่งสนับสนนุทางการเรียนรู+)                                                                   
-  ผลการสํารวจความต+องการของผู+ใช+บริการผลการ
ประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+                             
-  แผนงาน/โครงการปรบัปรุง/พัฒนา............                                                      
-  สรุปรายงานห+องเรียน ห+องปฏิบัติการ                                                                                 
-  สรุปรายงานการจัดสภาพแวดล+อมทางการศึกษา                                                       
-  สรุปรายงานทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                       
-  สถิติการเข+าใช+บริการห+องสมุด การสืบค+น และการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ                                      
- สรุปรายงานบริการคอมพิวเตอร. อินเตอร.เน็ตความเร็ว
สูง และสถิติการใช+งาน  อินเตอร.เน็ต                                                                                                           
- จํานวนรายวชิาบนระบบ e-learning มหาวิทยาลัยเนชัน่                                                                        
- หลักฐานการติดต�อสื่อสารระหว�างอาจารย.และนักศึกษา
ผ�านระบบเครือข�ายอินเตอร.เน็ต                                                                         
-  ผลการประเมินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+                                                                
-  (การปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+จากผลการ
ประเมิน)                                                    
- รายงาน/คู�มือ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ระหว�าง
คณาจารย.ท่ีสอนประจําหลักสูตร                            
- รายงานการเทียบเคียงการดําเนินการท่ีเก่ียวข+องกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู+ระหว�างหลกัสูตร ........................ 
มหาวิทยาลัย ................................. 
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ประเด็น/เกณฑ0การประเมิน รายงานผลการดําเนินการตามตัวบ�งช้ี 
ระบบการดําเนินงานของ
หลักสูตร/คณะ/
มหาวิทยาลัย โดยมีส�วน
ร�วมของอาจารย0ประจํา
หลักสูตรเพ่ือให�มีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู�  

        ในป การศึกษา 2557 ท่ีผ�านมา หลักสูตร........................ ได+มีการดําเนินงาน ดังนี้       
         1. มีการแต�งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนทางการ
เรียนรู+ (6.1-.. คําสั่งแต�งต้ัง ) และประชุมดําเนินการจัดทําระบบข้ันตอนการดําเนินการ
การจัดการสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรู+โดยได+นําเอาผลการ สํารวจความต+องการของ
ผู+ใช+บริการและข+อเสนอแนะเพ่ือเป;นแนวทางในปรับปรุงการจดัทําแผนปฏิบัติงาน 
โครงการ เพ่ือปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตามข+อมูลท่ีได+รับจากรายงานผลสํารวจ
ความต+องการของผู+ใช+บริการ ในป การศึกษา 2558   (6.1-…แบบสํารวจความต+องการของ
ผู+ใช+บริการ/และรายงานผลสํารวจความต+องการของผู+ใช+บริการ )    (6.1-.. แผนดําเนินการ
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ประจําป การศึกษา 58 )     
  2. มีกลไกการสํารวจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ ป การศึกษาละ 1 ครั้งในภาค
การศึกษาท่ี 1  และมีการประเมินความ พึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ ป การศึกษา
ละ 1 ครั้ง ในภาคเรียนท่ี 2 ป การศึกษา 2557 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู�ใน 
ระดับ…… ............ (6.1- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ) และนําผลการประเมินมา
จัดทําโครงการปรับปรุง/พัฒนา ..................................................... (6.1-สรุปรายงานการ
ประชุมการติดตามผลการดําเนินการ)  
          3. มีการดําเนินการตามแผนดําเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ประจําป 
การศึกษา 58  (6.1-..โครงการ)     (6.1-.. แผนดําเนินการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+
ประจําป การศึกษา 58 ) (6.1- 1 สถิติการเข+าใช+บริการห+องสมุด การสืบค+น และการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ)  ( 6.1- 1  สรุปรายงานบริการคอมพิวเตอร. อินเตอร.เน็ตความเร็วสูง 
และสถิติการใช+งานอินเตอร.เน็ต)                                                                                                           
( 6.1- 1  จํานวนรายวิชาบนระบบ e-learning มหาวิทยาลัยเนชัน่ )                                              
( 6.1- 1  หลักฐานการติดต�อสื่อสารระหว�างอาจารย.และนักศึกษาผ�านระบบเครือข�าย
อินเตอร.เน็ต)                                                                                                                 
         4. หลักสูตรได+มีการดําเนินการติดตามผลดําเนินการ โดยการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดําเนินการจัดการสิ่งสนับสนุน  เพ่ือ 
ควบคุมกํากับติดตามการดําเนินกิจกรรม ให+เป;นไปตามแผน  (3.2- 7 รายงานการประชุม) 

จํานวนส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู�ท่ีเพียงพอ และ
เหมาะสมต�อการจัดการเรียน
การสอน  
 

กระบวนการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
คณาจารย0ต�อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู� 
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ประเด็น/เกณฑ0การประเมิน รายงานผลการดําเนินการตามตัวบ�งช้ี 
          5. หลักสูตรได+มีการดําเนินการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และสรุปผลตาม

ประเด็น และปรับปรุงแก+ไข ตลอดจนการพิจารณาผลการดําเนินการตามข้ันตอนของระบบ
ในป การศึกษาท่ีผ�านมาเพ่ือ พัฒนาปรับปรุงแก+ไขระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+
ในป ต�อไป ( 6.1-   รายงานการประชุม ) (6.1 - สรุปผลการดําเนนิการตามแผน ) 
        6. หลักสูตรได+มีการจัดทําความร�วมมือกับมหาวิทยาลัย... ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู+
ทางด+านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ( 6.1- ..  บันทึก
ข+อตกลงความร�วมมือ ) ( 6.1-…  รายงานการประชุม ) ( 6.1- 1  รายงาน/คู�มือ การจัดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู+ระหว�างคณาจารย.ท่ีสอนประจําหลักสูตร) 
        7. หลักสูตรได+มีการดําเนินการประชุมร�วมกับมหาวิทยาลยั...เพ่ือเปรียบเทียบและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู+ ( 6.1- ..  รายงานการประชุม ) (6.1-.. รายงานการเทียบเคียงการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวข+องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ระหว�างหลักสตูร               
............ มหาวิทยาลัย ...................) 
 

 

รายการเอกสารอ+างอิง : 
 6.1- 1-….  (ระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรู+)                                                                    
 6.1- 1-….  ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู+                                                
 6.1- 1-….  โครงการปรับปรุง/พัฒนา ..............................                                                                      
 6.1- 1-….  สรุปรายงานห+องเรียน ห+องปฏิบัติการ                                                                               
 6.1- 1-….  สรุปรายงานการจัดสภาพแวดล+อมทางการศึกษา                                                                
 6.1- 1-….  สรุปรายงานทรัพยากรสารสนเทศ                                                                                        
 6.1- 1-….  สถิติการเข+าใช+บริการห+องสมุด การสืบค+น และการยืมทรัพยากรสารสนเทศ                                 
 6.1- 1-….  สรุปรายงานบริการคอมพิวเตอร. อินเตอร.เน็ตความเร็วสูง และสถิติการใช+งานอินเตอร.เน็ต                                                                                                    
 6.1- 1-….  จํานวนรายวิชาบนระบบ e-learning มหาวิทยาลัยเนชั่น                                              
 6.1- 1-….  หลักฐานการติดต�อสื่อสารระหว�างอาจารย.และนักศึกษาผ�านระบบเครือข�ายอินเตอร.เน็ต                                                       
 6.1- 1-….  ผลการประเมินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+                                                                 
 6.1- 1-….  (การปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+จากผลการประเมิน)                                      
 6.1- 1-….  รายงาน/คู�มือ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ระหว�างคณาจารย.ท่ีสอนประจําหลักสูตร                      
 6.1- 1-….  รายงานการเทียบเคียงการดําเนินการท่ีเก่ียวข+องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ระหว�างหลักสูตร               

           ............................. มหาวิทยาลัย ................................. 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� (หลักสตูร/คณะ/มหาวิทยาลัย) 

สรุปรายงานห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ                                                                            

แนวทางการดาํเนนิงาน :                                                                                                         
1. การเตรียมความพร�อมทางด�านกายภาพ (ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ สภาพแวดล�อมด�านการเรียนรู�)  
ผู�รับผิดชอบ รองคณบดีฝ�ายบริหาร/รองคณบดีฝ�ายวิชาการ / หัวหน�าหลักสูตร (สาขาวิชา)                                                             
หลักฐาน ข�อมูลอาคารสถานท่ี, ภาพถ�าย 
ประเภทห�องเรียน พ้ืนท่ี  (ตารางเมตร) ความจุ/ท่ีนั่ง (คน) จํานวน (ห�อง) หมายเหตุ 
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สรุปรายงานทรัพยากรสารสนเทศ 
 

2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช�น ห+องสมุด ฐานข+อมูล ทรัพยากร การเรียนรู+ 
วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค+น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย)                                                                 
ผู+รับผิดชอบ สํานักกิจการนักศึกษา (งานอาคารสถานท่ี)/ บรรณารักษ. (สํานักงานหอสมุด) / หัวหน+าหลักสูตร     
(สาขาวิชา)                                                                                                                                       
หลักฐาน ข+อมูลทรัพยากรสารสนเทศ, ฐานข+อมูล, สถิติผู+ใช+บริการ, ภาพถ�าย ตัวอย�าง ทรัพยากรสารสนเทศห+องสมุด 
 - หนังสือท้ังหมด   จํานวน...................เล�ม 
 - หนังสือภาษาไทย  จํานวน................เล�ม 
 - หนังสือภาษาอังกฤษ  จํานวน...........เล�ม 
 - หนังสือนวนิยาย  จํานวน.................เล�ม 
 - วารสาร นติยสาร  จํานวน...............เล�ม 
            - หนังสือวิจัย   จํานวน.......................เล�ม 
            - E-book   จํานวน............................เล�ม 
 - ฐานข+อมูล   จํานวน......................ฐาน 
จํานวนสมาชิกและผู+เข+ารับบริการ                                                                                                
 จํานวนสมาชิก 
 - อาจารย.   จํานวน......................คน 
 - บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน......................คน                                                                                                    
 - นักศึกษา  จํานวน......................คน                                                                       
 - อ่ืนๆ   จํานวน......................คน                                                                             
  รวม   จํานวน......................คน 
  
 การเข+าใช+บริการ   จํานวน...............ครั้ง/ภาคเรียน 
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สรุปรายงานการจัดสภาพแวดล�อมทางการศึกษา 
 

3. การจัดพ้ืนท่ี /สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย.ได+พบปะสังสรรค. แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร�วมกัน  
ผู+รับผิดชอบ รองคณบดีฝ|ายบรหิาร / งานอาคารสถานท่ี) / หัวหน+าหลักสูตร (สาขาวิชา)                                                                                               
หลักฐาน จํานวนห+องประชุม, ขนาดพ้ืนท่ี, ภาพถ�าย, หลักฐานการขอใช+พ้ืนท่ี / สถานท่ี, สิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ประเภทห�องเรียน พ้ืนท่ี  (ตารางเมตร) ความจุ/ท่ีนั่ง (คน) จํานวน (ห�อง) หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

4. มีบริการคอมพิวเตอร. Internet ความเร็วสูง                                                                       
ผู+รับผิดชอบ เจ+าหน+าท่ีศูนย.คอมพิวเตอร./โสตทัศนูปกณ. หลักฐาน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร., Notebook นักศึกษา, 
มือถือ, สถิติการใช+อินเตอร.เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร. จํานวน...........เครื่อง (แนบสําเนาเอกสารรายการครุภัณฑ.) อุปกรณ.
เชื่อมเครือข�ายแบบไร+สาย Access Point จํานวน............ตัว ระบุ................. (ยี่ห+อ/รุ�น)  
 
5. (สําหรับการเรียนการสอนทางไกล) ระบบการเรียนรู+แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย. และนักศึกษาสามารถ
ติดต�อสื่อสารได+ใกล+ชิด ผู+รับผิดชอบ รองคณบดีฝ|ายวิชาการ, คณะกรรมการ E-Learning หลักฐาน ระบบบทเรียน
ออนไลน., จํานวนรายวิชา, สถิติการใช+ 
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หมวดท่ี 6 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู�ประเมินอิสระ 

 
ข�อคิดเห็นหรือสาระจากผู�

ประเมิน 
ความเห็นของหลักสูตร/
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�อ

ข�อคิดเห็นหรือสาระท่ีได�รับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามป9ท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ...................................... 

ข�อวิพากษ0ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย0ต�อผลการประเมิน 
  
ข+อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
......................................................................................................... 
 
 
การประเมินจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง 

ข�อวิพากษ0ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย0ต�อผลการประเมิน 
  
ข+อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
......................................................................................................... 
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หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก�าวหน�าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป9ท่ีผ�านมา 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล�วเสร็จ ผู�รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/

เหตุผลท่ีไม�สามารถ
ดําเนินการได�สําเร็จ 

    
    
    
    
 
 
ข+อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข+อเสนอในการปรับโครงสร+างหลักสูตร (จํานวนหน�วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
2. ข+อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา(การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
การเปลี่ยนแปลง 
   วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย.และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

แผนปฏิบัติการใหม�สําหรับป9การศึกษา ................................... 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต�ละแผน วันท่ีคาดว�าจะสิ้นสุดแผน และผู+รับผิดชอบ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….….….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(ประธานหลักสูตร) 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เอกสารประกอบการรายงาน 
1. สําเนารายงานวิชาทุกรายวิชา 
2. วิธีการให+คะแนนตามกําหนดเกณฑ.มาตรฐานท่ีใช+ในการประเมิน 
3. ข+อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป ท่ีประเมิน 
4. ข+อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมิน หลักสูตร................. 

ผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ตามองค.ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ0 (% 

หรือสัดส�วน) ตัวหาร 
องค0ประกอบท่ี 1  
     ตัวบ�งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดยสกอ. 

ผ�าน/ไม�ผ�าน  

องค0ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
     ตัวบ�งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

 
  

 
     ตัวบ�งชี้ 2.2 การได+งานทําหรือผลงานวิจัยของผู+สําเร็จ
การศึกษา 
     ตัวบ�งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร+อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป  

 

  
 

     ตัวบ�งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได+รับ การ
ตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

 
  

 

     ตัวบ�งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได+รับการ
ตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

 
  

 

องค0ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
     ตัวบ�งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   

     ตัวบ�งชี้ 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา   

     ตัวบ�งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   
องค0ประกอบท่ี 4  อาจารย0 
      ตัวบ�งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย.   
     ตัวบ�งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย.   
          ตัวบ�งชี้ 4.2.1 ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 
  

 
          ตัวบ�งชี้ 4.2.2 ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตร    
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ผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ตามองค.ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ0 (% 

หรือสัดส�วน) ตัวหาร 
ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
          ตัวบ�งชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย.
ประจําหลักสูตร 

 
  

 
          ตัวบ�งชี้ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย.ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI 
และ Scopus ต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร  

 
   

     ตัวบ�งชี ้4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย. 
 

 
 

องค0ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
     ตัวบ�งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   

     ตัวบ�งชี้ 5.2 การวางระบบผู+สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  

     ตัวบ�งชี้ 5.3 การประเมินผู+เรียน   

     ตัวบ�งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

  

องค0ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 

    ตัวบ�งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+   

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ี   
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ภาคผนวก 
ตารางประกอบหลักฐาน 

 
1.1-1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน�งทางวิชาการ ประสบการณ0 
ด�านการสอน  

(ป9 พ.ศ./เทอม) 
ด�านการวิจัย  

(ป9 พ.ศ./เทอม) 
     Link *หลักฐานประกอบ 

- บัตรประจําตัวอาจารย. 
- สัญญาจ+าง 
- คําสั่งแต�งตั้ง 
- เอกสาร Portfolio 
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1.1-3-1 ตารางแสดงอาจารย.ผู+รับผิดชอบประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน�งทางวิชาการ ประสบการณ0 
ด�านการสอน  

(ป9 พ.ศ./เทอม) 
ด�านการวิจัย  

(ป9 พ.ศ./เทอม) 
     *หลักฐานประกอบ 

- บัตรประจําตัวอาจารย. 
- สัญญาจ+าง 
- คําสั่งแต�งตั้ง 
- เอกสาร Portfolio 
Link……………….. 
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1.1-4-1 ตารางแสดงอาจารย0ผู�สอน  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน�ง
ทาง

วิชาการ 

อาจารย0
ประจํา 

ผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ประสบการณ0 
ด�านการสอน  

(ป9 พ.ศ./เทอม) 
ด�านการวิจัย  

(ป9 พ.ศ./เทอม) 
       *หลักฐานประกอบ 

- บัตรประจําตัวอาจารย. 
- สัญญาจ+าง 
- คําสั่งแต�งตั้ง 
- เอกสาร Portfolio 
Link……………….. 
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1.1-5-1 ตารางแสดงอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0หลัก  
 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ  คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ตําแหน�ง

ทาง
วิชาการ 

อาจารย0
ประจํา 

อาจารย0
เกษียณอายุงาน 

ชื่อผลงาน แหล�งตีพิมพ0 วันที่ตีพิมพ0 ประสบการณ0ด�านการวิจัย 
(ป9 พ.ศ./เทอม) 

          

 
1.1-5-2 ตารางแสดงอาจารย0ที่ปรึกษาค�นคว�าอิสระ  
 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ  คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ตําแหน�ง

ทาง
วิชาการ 

อาจารย0
ประจํา 

อาจารย0
เกษียณอายุงาน 

ชื่อผลงาน แหล�งตีพิมพ0 วันที่ตีพิมพ0 ประสบการณ0ด�านการวิจัย 
(ป9 พ.ศ./เทอม) 
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1.1-6-1 ตารางแสดงอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0ร�วม (ถ�ามี)  
 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ  คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ตําแหน�ง

ทาง
วิชาการ 

อาจารย0
ประจํา 

ผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ชื่อผลงาน แหล�งตีพิมพ0 วันที่ตีพิมพ0 ประสบการณ0ด�านการวิจัย 
(ป9 พ.ศ./เทอม) 
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1.1-7-1 ตารางแสดงอาจารย0ผู�สอบวิทยานิพนธ0  

ลําดับ ชื่อ-สกลุ  คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน�ง
ทาง

วิชาการ 

อาจารย0
ประจํา 

ผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

ชื่อผลงาน แหล�งตีพิมพ0 วันที่ตีพิมพ0 ประสบการณ0ด�านการวิจัย 
(ป9 พ.ศ./เทอม) 
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1.1-8-1 ตารางแสดงการตีพิมพ0เผยแพร�ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษา  

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกลุ(นักศึกษา) ชื่อผลงานวิทยานิพนธ0 ชื่อผลงานการค�นคว�าอิสระ ชื่อวารสารวิชาการที่ได�รับการ
ตีพิมพ0ป9ที่/ฉบับที่ วัน-เดือน-ป9 

ที่ตีพิมพ0และเลขหน�า) 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
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1.1-9-1 ตารางแสดงภาระงานอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0และการค�นคว�าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ.การวิจยั 

ที่ปรึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ./ 

ค+นคว+าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อวิทยานิพนธ./
การค+นคว+าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมตัิจาก

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ. การ

ค+นคว+า

อิสระ 

1        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

        5.    

2        1.    

        2.    

        3.    

        4.    
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดบั
การศึกษา) 

สาขาวิชา ประสบการณ.การวิจยั 

ที่ปรึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ./ 

ค+นคว+าอิสระ 
(ระบุชื่อนักศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อวิทยานิพนธ./
การค+นคว+าอิสระ 

หมายเหต ุ
(การอนุมตัิจาก

สภามหาวิทยาลัย) 

วิทยานิพนธ. การ

ค+นคว+า

อิสระ 

        5.    

3        1.    

        2.    

        3.    

        4.    

        5.    
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1.1-10-1 ตารางแสดงผลงานวิจัยของอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0และการค�นคว�าอิสระ ที่ได�รับการตีพิมพ0เผยแพร� นบัรวมผลงาน 5 ป9ย�อนหลัง 

 

ลําดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ0 (Full Paper)  ที่ได�รับการตีพิมพ0

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ�าของผลงานและผู�ร�วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป9 สถานที่/จังหวดั/

ประเทศที่จัด / เลขหน�า  ไม�นับซ้ํา แม�ว�าบทความ

วิจัยนั้นจะได�รบัการตีพิมพ0สบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการ หลายครั้งกต็าม 
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ภาคผนวกท่ี 2 
แบบฟอร0มรายงานผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ป9การศึกษา 2558 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร................................... 

สาขาวิชา.................... 

(หลักสูตรใหม�/หลักสูตรปรับปรุง) 

พ.ศ. ....................... (ระบุวันท่ี สกอ.รับทราบ/ปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตรใหม�) 

 

 

 

 

 

คณะ............................................. 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 
 

        วัน เดือน ป  ที่รายงาน
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สารบัญ 
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บทสรุปผู�บริหาร 

 บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือนําเสนอข+อมูลสําหรับผู+บริหารใช+ประกอบการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ตามรายองค.ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป9การการศึกษา 2557 

 
ข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บรรลุ/ไม�บรรลุ 

ภาพรวม 
   
องค0ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
   
องค0ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
   
องค0ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

   
องค0ประกอบที่ 4 อาจารย0 
   

องค0ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
   

องค0ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
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หมวดท่ี 1 ข�อมลูท่ัวไป 
รหัสหลักสูตร................................................................ 

อาจารย0ประจําหลักสูตร (ตบช.1.1) 

มคอ.2 ปkจจุบัน หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังท่ี/วันท่ีผ�านสภามหาวิทยาลัย) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
 

อาจารย0ผู�สอน 

1. ................................................................ 

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

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

4. ................................................................ 

5. ................................................................ 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ........................................................... 
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การกํากับให�เป+นไปตามมาตรฐาน  
ท่ี เกณฑ0การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร ............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-1-1)  

2 คุณสมบัติของอาจารย.ประจํา
หลักสูตร 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-1-1) 

3 คุณสมบัติของอาจารย.
ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-3-1)  

4 คุณสมบัติของอาจารย.ผู+สอน ............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
(1.1-4-1)  

5 คุณสมบัติของอาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.หลักและอาจารย.ท่ี
ปรึกษาค+นคว+าอิสระ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-5-1)  
(1.1-5-2) 

6 คุณสมบัติของอาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.ร�วม (ถ+ามี) 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-6-1)   

7 คุณสมบัติของอาจารย.ผู+สอบ
วิทยานิพนธ. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-7-1)  

8 การตีพิมพ.เผยแพร�ผลงานของ
ผู+สําเร็จการศึกษา 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-8-1)  

9 ภาระงานอาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.และการค+นคว+า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
(1.1-9-1)  
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  222 

 

ท่ี เกณฑ0การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
10 อาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.

และการค+นคว+าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย
อย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

............................................................................................................ 
(1.1-10-1) 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(ระบุว�ามีการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังสุดท+ายเม่ือใด) 
.................................................................................................. 
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หมวดท่ี 2 อาจารย0 
 

ตัวบ�งช้ี ผลการดําเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย0  
(ตัวบ�งช้ี 4.1) 

-ระบบการรับและแต�งต้ังอาจารย.ประจําหลักสูตร 
.................................................................................... 
(4.1-1-1) 
(4.1-1-2) 

 -ระบบการบริหารอาจารย. 
.................................................................................... 
(4.1-2-1) 
(4.1-2-2) 

 -ระบบการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย. 
.................................................................................... 
(4.1-3-1) 
(4.1-3-2) 

คุณภาพอาจารย0 
(ตัวบ�งช้ี 4.2) 

- ร+อยละอาจารย.ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
.................................................................................... 
(4.2-1-1) 
(4.2-1-2) 

 - ร+อยละอาจารย.ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ  
.................................................................................... 
(4.2-2-1) 
(4.2-2-2) 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย.  
.................................................................................... 
(4.2-3-1) 
(4.2-3-2) 

 - จํานวนบทความของอาจารย.ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการ
อ+างอิงในฐานข+อมูล TCI และ SCOPUS ต�อจํานวนอาจารย.ประจํา
หลักสูตร  
.................................................................................... 
(4.2-4-1) 
(4.2-4-2) 
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ตัวบ�งช้ี ผลการดําเนินงาน 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย0 
(ตัวบ�งช้ี 4.3) 

- การคงอยู�ของอาจารย.   
………………………………..……......................................... 
(4.3-1-1) 
(4.3-1-2) 

 - ความพึงพอใจของอาจารย. 
………………………………..……......................................... 
(4.3-2-1) 
(4.3-2-2) 

 
 

หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ข�อมูลนักศึกษา  
 

ป การศึกษาท่ีรับเข+า 
(ข+อมูลย+อนหลัง 3 ป  

หรือตั้งแต�ป9
การศึกษาท่ีเริ่มใช�

หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู� (จํานวนจริง) ในแต�ละป การศึกษา 

ชั้นป ท่ี 1 ชั้นป ท่ี 2 ชั้นป ท่ี 3 ชั้นป ท่ี 4 ตกค+าง 

      

      

      

 

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีอยู�เกินกว�าอายุของหลักสูตร ให+นับรวมอยู�ในช�องนักศึกษาตกค+าง 
 
ปIจจัยท่ีมีผลกระทบต�อจํานวนนักศึกษา …………………………………................................………………………………… 
…..........................................................…............................................................................................................ 
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ตัวบ�งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ�งช้ี 3.1) 

- การรับนักศึกษา 
………………………………..……......................................... 
(3.1-1-1) 
(3.1-1-2) 

 - การเตรียมความพร+อมก�อนเข+าศึกษา   
…………………….............................................................. 
(3.1-2-1) 
(3.1-2-2) 
 

การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ�งช้ี 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให+คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก�นักศึกษา
ในปริญญาตรี 
……………………………….................................................... 
(3.2-1-1) 
(3.2-1-2) 

 - การควบคุมดูแลการให+คําปรึกษาวิทยานิพนธ.แก�บัณฑิตศึกษา 
…………………………………….….......................................... 
(3.2-2-1) 
(3.2-2-2) 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร+างทักษะการเรียนรู+ใน
ศตวรรษท่ี 21 
…………………………………….............................................. 
(3.2-3-1) 
(3.2-3-2) 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ�งช้ี 3.3) 

- การคงอยู�   
............................................................................... 
(3.3-1-1) 
(3.3-1-2) 

 - การสําเร็จการศึกษา  
………………………………………........................................... 
(3.3-2-1) 
(3.3-2-2) 
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ตัวบ�งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
 - ความพึงพอใจและผลการจัดการข+อร+องเรียนของนักศึกษา 

……………………………………………………………….…............ 
(3.3-3-1) 
(3.3-3-2) 
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จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 
ป9การศึกษาท่ีรับเข�า 
(ข+อมูลย+อนหลัง 3 ป  

หรือตั้งแต�ป9การศึกษา
ท่ีเริ่มใช�หลักสูตร)  

ผู+สําเร็จการศึกษา 

     

 จํานวน      
ร+อยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข+าในรุ�น      

 จํานวน      
ร+อยละของจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข+าในรุ�น      

 
ปIจจัยท่ีมีผลกระทบต�อการสําเร็จการศึกษา
...........................................................................................................………………………………………………………… 
 
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1)  
 
หลักฐานอ+างอิง   ………………………………………. 
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ  
จํานวนบัณฑิตท่ีได+รับการประเมินท้ังหมดจากผู+ใช+บัณฑิต  
ร+อยละของบัณฑิตท่ีได+รับการประเมิน    
ผลรวมของค�าคะแนนท่ีได+จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ.  
ค�าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต   
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ภาวการณ.มีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป   
วันท่ีสํารวจ........................................................ 
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร�อยละ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด   
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ   
จํานวนบัณฑิตท่ีได+งานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
(ไม�นับรวมผู+ประกอบอาชีพอิสระ) 

  

- ตรงสาขาท่ีเรียน   

- ไม�ตรงสาขาท่ีเรียน   

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
จํานวนผู+สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําก�อนเข+าศึกษา   
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต�อ   
จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑ.ทหาร   
ร+อยละของบัณฑิตท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  

  

 
 
 
การวิเคราะห0ผลท่ีได� 
 วิเคราะห.ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน+มของการได+งานทํา โดยใช+ข+อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข+อมูลท่ีผ�านมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปXดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป;น
ข+อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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การเผยแพร�ผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

สรุปผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได+รับการตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

นักศึกษาและผู�สาํเร็จ
การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล�งเผยแพร� ค�านํ้าหนัก 

    
    
    
    

 
 

สรุปผลงานของนักศึกษาและผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได+รับ การตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

นักศึกษาและผู�สาํเร็จ
การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล�งเผยแพร� ค�านํ้าหนัก 
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หมวดท่ี 4 ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปzดสอนในภาค/ป9การศึกษา 

รหัส ชื่อ วชิา ภาค/ 
ป9การ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ 
 
C 
 

 
D+ 

 
D F W I 

ไม�ผ�าน 
(U) 

ผ�าน 
(S) 

ลง 
ทะเบยีน 

สอบผ�าน 

                

                

                

                

                

 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

ตัวบ�งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ�งช้ี 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
…………………………………………………................................................. 
(5.1-1-1) 
(5.1-1-2) 

 -การปรับปรุงหลักสูตรให+ทันสมัยตามความก+าวหน+าในศาสตร.สาขานั้นๆ 
……………………………………………………………………………………….......... 
(5.1-2-1) 
(5.1-2-2) 
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ตัวบ�งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
การวางระบบผู+สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
(ตัวบ�งช้ี 5.2) 

-การกําหนดผู+สอน 
………………………….……………………………......................................... 
(5.2-1-1) 
(5.2-1-2) 

 -การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู+    (มคอ. 3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………….........…. 
(5.2-2-1) 
(5.2-2-2) 

 -การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………….........…. 
(5.2-3-1) 
(5.2-3-2) 

 -การควบคุมหัวข+อวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
ให+สอดคล+องกับสาขาวิชาและความก+าวหน+าของศาสตร. 
………………………………………………………………………….……….…........… 
(5.2-4-1) 
(5.2-4-2) 

 -การแต�งต้ังอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคล+องหรือสัมพันธ.กับหัวข+อวิทยานิพนธ. 
……………………………..………..................................................……… 
(5.2-5-1) 
(5.2-5-2) 

 -การช�วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระ และการ
ตีพิมพ.ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
………………………………………………………………………………………......... 
 (5.2-6-1) 
(5.2-6-2) 
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ตัวบ�งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
การประเมินผู+เรียน 
(ตัวบ�งช้ี 5.3) 

-การประเมินผลการเรียนรู+ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
…………………………………………………………………………….........…………. 
(5.3-1-1) 
(5.3-1-2) 

 -การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู+ของนักศึกษา  
………………………………………………………………………………........….……. 
(5.3-2-1) 
(5.3-2-2) 

 -การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 
………………………………………………………………………………………......... 
(5.3-3-1) 
(5.3-3-2) 

 - การประเมินวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
……………………………………………………………………………………….......... 
(5.3-4-1) 
(5.3-4-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  233 

 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (ตัวบ�งช้ี 5.4) 

 
 
 

ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators)  

ผลการดําเนนิงาน เป+นไปตาม
เกณฑ0 

ไม�เป+นไป
ตามเกณฑ0 

หลักฐาน 
อ�างอิง 

1) อาจารย.ประจําหลักสูตรอย�างน+อยร+อยละ 80 มี
ส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

    

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล+องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ+ามี) 

    

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ.ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย�างน+อยก�อนการเปXดสอนในแต�ละ
ภาคการศึกษาให+ครบทุกรายวิชา 

    

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ.
ภาคสนาม (ถ+ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปXด
สอนให+ครบทุกรายวิชา 

    

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป การศึกษา 

    

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู+ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ+ามี) อย�างน+อยร+อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปXดสอนในแต�ละป การศึกษา 

    

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ.การสอน หรือ การประเมินผล การเรียนรู+ 
จากผลการประเมินการ ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ป ท่ีแล+ว 

    

8) อาจารย.ใหม� (ถ+ามี) ทุกคน ได+รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด+านการจัดการเรียนการสอน 

    

9) อาจารย.ประจําหลักสูตรทุกคนได+รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย�างน+อยป ละ
หน่ึงครั้ง 
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การวิเคราะห0รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม�ปกติ 
รหัส ช่ือวิชา ภาค/ป9

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให�

ผิดปกติ 
มาตรการแก�ไข 

      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ+า
มี) ได+รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�
น+อยกว�าร+อยละ 50 ต�อป  

    

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป สุดท+าย/
บัณฑิตใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น+อย
กว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12) ระดับความพึงพอใจของผู+ใช+บัณฑิตท่ีมีต�อบัณฑิต
ใหม� เฉลี่ยไม�น+อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

13) (เพ่ิมเติม ตามหลักสูตร)     

รวมตัวบ�งช้ีในป น้ี     

จํานวนตัวบ�งช้ีท่ีดําเนินการผ�านเฉพาะตัวบ�งช้ีท่ี 1-5     

ร+อยละของตัวบ�งช้ีท่ี 1-5     

จํานวนตัวบ�งช้ีในป น้ีท่ีดาํเนินการผ�าน     

ร+อยละของตัวบ�งช้ีท้ังหมดในป น้ี     

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวชิา 
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การเปzดรายวิชาในภาคหรือป9การศึกษา 

รหัสช่ือวิชา ภาค/ป9
การศึกษา 

เหตุผลท่ีไม�
เปzดสอน 

มาตรการท่ี
ดําเนินการ 

หัวข�อท่ีขาด สาเหตุท่ี
ไม�ได�สอน 

วิธีแก�ไข 

       
       
       
       
       

 
 

คุณภาพการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปzดสอนในป9ท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ป9การศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม�มี 

     
     
     
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
..............................................................................................................................................................................
.......................................  
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ0การสอน 

สรุปข�อคิดเห็นของผู�สอนและข�อมูลปpอนกลับจากแหล�งต�างๆ แนวทางแก�ไขปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม  
ความรู+  
ทักษะทางปIญญา  
ทักษะความสัมพันธ.ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ทักษะการวิเคราะห.เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

การปฐมนิเทศอาจารย0ใหม� 

กรณีไม�ได+เปXดสอนนาํมาจาก

ตารางสอนในภาคนั้น ๆ  

กรณีสอนเนือ้หาไม�ครบนํามา

จาก มคอ.5 ของแต�ละวิชา 

นํามาจาก มคอ.5 ของรายวชิา 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  236 

 

 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี � ไม�มี � 
 จํานวนอาจารย.ใหม� ...........................................จํานวนอาจารย.ท่ีเข+าร�วมปฐมนิเทศ............................. 
 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย.และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข�าร�วม 

จํานวน 
สรุปข�อคิดเห็นและประโยชน0ท่ีเข�าร�วมกิจกรรม

ท่ีได�รับ อาจารย0 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

    
    
 

 
 

หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปkญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปkญหาต�อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค0ของ
หลักสูตร 

แนวทางการปpองกันและแก�ไข
ปkญหาในอนาคต 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 
 

ตัวบ�งช้ี ระบบกลไกและผลการดาํเนนิงาน 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 
(ตัวบ�งช้ี 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส�วนร�วมของอาจารย.
ประจําหลักสูตรเพ่ือให+มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
…………………………………………………………...........................……. 
(6.1-1-1) 
(6.1-1-2) 

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการ
สอน 
……………………………………………................................................. 
(6.1-2-1) 
(6.1-2-2) 

 -  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย.ต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู+ 
…………………………………………………………...........................……. 
(6.1-3-1) 
(6.1-3-2) 

 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู�ประเมินอิสระ 
 

ข�อคิดเห็นหรือสาระจากผู�
ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�อ

ข�อคิดเห็นหรือสาระท่ีได�รับ 

การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู�ท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามป9ท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ...................................... 

ข�อวิพากษ0ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย0ต�อผลการประเมิน 
  
ข+อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
......................................................................................................... 
 
การประเมินจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง 

ข�อวิพากษ0ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย0ต�อผลการประเมิน 
  
ข+อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
......................................................................................................... 

 
หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก�าวหน�าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป9ท่ีผ�านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแล�วเสร็จ ผู�รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลท่ีไม�สามารถ
ดําเนินการได�สําเร็จ 
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ข+อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข+อเสนอในการปรับโครงสร+างหลักสูตร (จํานวนหน�วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
2. ข+อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา(การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  
การเปลี่ยนแปลง 
   วิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย.และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

แผนปฏิบัติการใหม�สําหรับป9การศึกษา ................................... 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต�ละแผน วันท่ีคาดว�าจะสิ้นสุดแผน และผู+รับผิดชอบ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 1 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….….….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 2 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 3 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 4 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน……………………………….…….. 
อาจารย.ประจําหลักสูตรคนท่ี 5 : ……………………………………………………………………………... 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(ประธานหลักสูตร) 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………………………………………….(คณบดี) 
ลายเซ็นต. : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน………………………………….. 
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เอกสารประกอบการรายงาน 
1. สําเนารายงานวิชาทุกรายวิชา 
2. วิธีการให+คะแนนตามกําหนดเกณฑ.มาตรฐานท่ีใช+ในการประเมิน 
3. ข+อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป ท่ีประเมิน 
4. ข+อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมิน หลักสูตร................. 

 

ผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ตามองค.ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ0 (% 

หรือสัดส�วน) ตัวหาร 
องค0ประกอบท่ี 1  
     ตัวบ�งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ.
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดยสกอ. 

ผ�าน/ไม�ผ�าน  

องค0ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
     ตัวบ�งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

 
  

 
     ตัวบ�งชี้ 2.2 การได+งานทําหรือผลงานวิจัยของผู+สําเร็จ
การศึกษา 
     ตัวบ�งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร+อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีได+งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป  

 

  
 

     ตัวบ�งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได+รับ การ
ตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

 
  

 

     ตัวบ�งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู+สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได+รับการ
ตีพิมพ.และหรือเผยแพร� 

 
  

 

องค0ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
     ตัวบ�งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา   

     ตัวบ�งชี้ 3.2 การส�งเสริมและพัฒนานักศึกษา   

     ตัวบ�งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   
องค0ประกอบท่ี 4  อาจารย0 
      ตัวบ�งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย.   
     ตัวบ�งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย.   
          ตัวบ�งชี้ 4.2.1 ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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ผลการประเมินรายตัวบ�งชี้ตามองค.ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ0 (% 

หรือสัดส�วน) ตัวหาร 
          ตัวบ�งชี้ 4.2.2 ร+อยละของอาจารย.ประจําหลักสูตร
ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

 
  

 
          ตัวบ�งชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย.
ประจําหลักสูตร 

 
  

 
          ตัวบ�งชี้ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย.ประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได+รับการอ+างอิงในฐานข+อมูล TCI 
และ Scopus ต�อจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร  

 
   

     ตัวบ�งชี ้4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย. 
 

 
 

องค0ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน 
     ตัวบ�งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   

     ตัวบ�งชี้ 5.2 การวางระบบผู+สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  

     ตัวบ�งชี้ 5.3 การประเมินผู+เรียน   

     ตัวบ�งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

  

องค0ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� 

    ตัวบ�งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู+   

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ี   
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ภาคผนวก 
รายการเอกสารอ�างอิง  

(ตัวอย�าง) 
การกํากับให�เป+นไปตามมาตรฐาน : 
1.1-1-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย.ประจําหลักสูตร 
1.1-3-1 ตารางแสดงอาจารย.ผู+รับผิดชอบประจําหลักสูตร 
1.1-4-1 ตารางแสดงอาจารย.ผู+สอน 
1.1-5-1 ตารางแสดงอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.หลัก 
1.1-5-2 ตารางแสดงอาจารย.ท่ีปรึกษาค+นคว+าอิสระ 
1.1-6-1 ตารางแสดงอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.ร�วม  
1.1-7-1 ตารางแสดงอาจารย.ผู+สอบวิทยานิพนธ.  
1.1-8-1 ตารางแสดงการตีพิมพ.เผยแพร�ผลงานของผู+สําเร็จการศึกษา  
1.1-9-1 ตารางแสดงภาระงานอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
1.1-10-1 ตารางแสดงผลงานวิจัยของอาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.และการค+นคว+าอิสระ ท่ีได+รับการตีพิมพ.
เผยแพร� นับรวมผลงาน 5 ป ย+อนหลัง 
1.1-11-1 (หลักฐานการปรับปรงุหลักสูตร) 
 
หมวดท่ี 2 อาจารย0 
การบริหารและพัฒนาอาจารย0 (ตัวบ�งช้ี 4.1) 
(4.1-1-1)………………………. 
(4.1-1-2)……………………… 
(4.1-2-1)……………………… 
(4.1-2-2)……………………… 
(4.1-3-1)……………………. 
(4.1-3-2)……………………. 

 
 
 



คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  221 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวกท่ี 3  
แบบฟอร0มรายงานรายงานผลการดําเนินงาน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเนช่ัน   

ป9การศึกษา 2558 
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รายงานผลการดําเนินงาน   

คณะ.................................................. 

ประจําป9การศึกษา 2558 

(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 

*ใช�ตัวหนังสือ TH SarabunPSK 
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คํานํา 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สารบัญ 
           หน�า 
คํานํา             
สารบัญ 
บทสรุปผู�บริหาร 
ส�วนท่ี 1 บริบทของคณะ..........................              
 ประวัติความเป;นมาและสภาพปIจจุบัน     
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน. พันธกิจ วัตถุประสงค.       
 เอกลักษณ. อัตลักษณ.        
 โครงสร+างองค.กร           
 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ.................   
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปXดสอน         
 จํานวนนักศึกษา           
 จํานวนอาจารย.และบุคลากร         
 ข+อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี       
 ข+อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป การการศึกษา 2557   
             มหาวิทยาลัยเนชั่น 
      
ส�วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามองค0ประกอบในการประกันคุณภาพ     
 องค.ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต         
 องค.ประกอบท่ี 2  การวิจัย         
 องค.ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ       
 องค.ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
 องค.ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ        
 ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค.ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งชี้ของ สกอ.   
ส�วนท่ี 3 ภาคผนวก 
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บทสรุปผู�บริหาร 

บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือนําเสนอข+อมูลสําหรับผู+บรหิารใช+ประกอบการศึกษารายงานการ
ประเมินตนเองของคณะ ตามรายองค.ประกอบโดยบรรยายในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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ส�วนที่ 1 บริบทของคณะ........................................ 
 

1.1 ประวัติความเป+นมาและสภาพปkจจุบัน  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน0 พันธกิจ วัตถุประสงค0 
   ปรัชญา 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
        

   ปณิธาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   วิสัยทัศน.  
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   พันธกิจ  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   วัตถุประสงค.  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.3 เอกลักษณ0 อัตลักษณ0 
   เอกลักษณ. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   อัตลักษณ. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 โครงสร�างคณะ...............  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.5 รายนามคณะกรรมการบรหิารคณะ......................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปzดสอน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.7 จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ตรี โท เอก รวม 
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1.8 จํานวนอาจารย0และบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ป9การศึกษา 2558 จํานวน....... คน ประกอบด�วย 
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี  จํานวน .....  คน 
 ปริญญาตรี   จํานวน ...... คน 
 ปริญญาโท   จํานวน .....  คน 
 
1.9 ข�อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

สายวิชาการ (ตําแหน�งทางวิชาการ) 

สาขาวิชา 
อาจารย0 ผู�ช�วยศาสตราจารย0 รองศาสตราจารย0 

รวม 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

           
           
           
           
           

รวม           
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ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป9การศึกษา 2557 

 
ข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บรรลุ/ไม�บรรลุ 

ภาพรวม 
    
องค0ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   
องค0ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   
องค0ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

   
องค0ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

องค0ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
   

องค0ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
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ส�วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค0ประกอบในการประกันคุณภาพ 

 
องค0ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ�งช้ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ0 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป การศึกษา 2558 คณะ..............เปXดการเรียนการสอนท้ังสิ้น จํานวน.....หลักสูตร แบ�งออกเป;น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี........หลักสูตร ปริญญาโท.......หลักสูตร และปริญญาเอก.......หลักสูตร มีหลักสูตรท่ี
เป;นไปตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร จํานวน.......หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีไม�ผ�านการกํากับมาตรฐานจํานวน
...........หลักสูตร มีผลรวมของค�าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท�ากับ ............ดังนี้ 
 

เกณฑ0การประเมิน 
ผ�านเกณฑ0การประเมิน (����) 
ไม�ผ�านเกณฑ0การประเมิน 

(����) 

คะแนนประเมนิ
หลักสูตร 

หลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร………………… 
2. หลักสูตร………………… 
3. หลักสูตร………………… 

   
1.1-1 

 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร………………… 
2. หลักสูตร………………… 
3. หลักสูตร………………… 

   

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร………………… 
2. หลักสูตร………………… 
3. หลักสูตร………………… 

   

คะแนนรวมทุกหลักสูตร ..............................คะแนน 
จํานวนหลกัสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ ..............................หลักสูตร 
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การประเมินตนเอง 
เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.1-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  246 

 

ตัวบ�งช้ี 1.2 อาจารย0ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปkจจัยนําเข�า 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป การศึกษา 2558 คณะ..........มีอาจารย.ท้ังสิ้น.........คน มีวุฒิปริญญาเอก............คน คิดเป;น
ร+อยละ ................. ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 
เท�ากับร+อยละ 40 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค�าร+อยละของอาจารย.วุฒิปริญญาเอกเท�ากับ............. 
 

เกณฑ0การประเมิน :    
 โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป;นคะแนนระหว�าง 0 - 5 
 

เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2 
 ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40 

ข้ึนไป 
 

วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

           
 
 

 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

จํานวนอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

             จํานวนอาจารย.ประจําคณะท้ังหมด 

× 100 

      ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย0ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 

วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา 

เอก 
น�อยกว�า 6 

เดือน 
6 เดือน 

ขึ้นไปแต�ไม�
ถึง 9 เดือน 

9-12 
เดือน 

จํานวน 
(คน) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

รวม     

รวมท้ังสิ้น ............................คน 

ค�าร�อยละของอาจารย0ประจําคณะ 
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

............................คน 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   
 
รายการหลักฐานอ�างอิง (ตัวอย�าง) 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.2-1  
1.2-2  
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ตัวบ�งช้ี 1.3   อาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปkจจัยนําเข�า 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป การศึกษา 2558 คณะ..........มีอาจารย.ท้ังสิ้น........คน มีอาจารย.ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ
...........คน แบ�งออกเป;น ผู+ช�วยศาสตราจารย...........คน รองศาสตราจารย............คน และศาสตราจารย..........คน 
คิดเป;นร+อยละ........ .ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีกําหนดให+เป;นคะแนน
เต็ม 5 เท�ากับร+อยละ 60 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค�าร+อยละของอาจารย.ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการเท�ากับ
............. 

 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

           
 
 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย.ประจําคณะท่ีมตีําแหน�งทางวิชาการ 

             จํานวนอาจารย.ประจําคณะท้ังหมด 

× 100 

      ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีดํารงตาํแหน�งทางวิชาการ  

      ร+อยละของอาจารย.ประจําคณะท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย0ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน�งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย0 ผู�ช�วย
ศาสตราจารย0 

รอง
ศาสตราจารย0 

ศาสตราจารย0 

น�อยกว�า 
6 เดือน 

6 เดือน 
ขึ้นไป
แต�ไม�
ถึง 9 
เดือน 

9-12 
เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

รวม (คน)      
รวมท้ังสิ้น (คน) ............................คน 

ค�าร�อยละของอาจารย0ประจําคณะ 
ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

............................คน 

คะแนนท่ีได� ............................คะแนน 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
   
 

รายการหลักฐานอ�างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.3-1  
1.3-2  
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ตัวบ�งช้ี 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย0ประจํา 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หลักสูตร ร�อยละที่ได�จากการคํานวณ คะแนนที่ได� 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสตูร… 
2. หลักสตูร… 

  

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสตูร… 
2. หลักสตูร… 

  

 

 

การประเมินตนเอง 
เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-1  
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ตัวบ�งช้ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
การประเมินตนเอง 

เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
.................ข+อ .................ข+อ  

 

 

รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

1.5-1  
1.5-2  
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ตัวบ�งช้ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การประเมินตนเอง 

เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
.................ข+อ .................ข+อ  

 

 

รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

1.6-1  

1.6-2  
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องค0ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค0 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค0  
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปkจจัยนําเข�า 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป การศึกษา 2558 คณะ.............ได+มีโอกาสสร+างผลงานวิจัยโดยใช+เงินสนับสนุนจากงบประมาณ
ภายในสถาบันและได+รับเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบันให+ช�วยศึกษาวิจัยเรื่องต�างๆ เพ่ือเป;นประโยชน.ของ
หน�วยงานท่ีจ+างให+ดําเนินการ โดยสรุปจํานวนเงินท่ีได+รับเพ่ือมาศึกษาวิจัย ปรากฏตามตารางข+างล�างนี้ 
 

หลักสูตร 

(1) 
รายชื่อผลงานหรืองานสร�างสรรค0ที่

ได�รับเงินสนับสนุน 
จํานวนอาจารย0

ประจําและ

นักวิจัย 

(2) 

จํานวนเงิน

สนับสนุน

ภายใน 
(3) 

จํานวนเงิน

สนับสนุน

ภายนอก 
(4) 

รวมจํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยฯ

จากภายในและ

ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย0/

นักวิจัย 

ผลงาน 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตร…………… 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตร…………… 

 

 

 

 

     

รวม     

สัดส�วนจํานวนเงินวิจัยหรืองานสร�างสรรค0ต�อจํานวนอาจารย0และนักวิจัย (5)/(2) ............. 
คะแนนที่ได� ............. คะแนน 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   
 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.2-1  
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ตัวบ�งช้ี 2.3   ผลงานทางวิชาการและอาจารย0ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ0 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รายงานผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ช่ือผู�วิจัย บทความ ว/ด/ป ท่ีตีพิมพ0 ฐานข�อมูลท่ีตีพิมพ0 ค�าน้ําหนัก 
1.      
2.      
3.      
4.      

 
ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ 
 

ค�า
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ�วง

น้ําหนัก 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุม วิชาการระดับชาต ิ
  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ.ท่ีตีพิมพ.ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม�อยู�
ในฐานข+อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว�า
ด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป;นประกาศ
ให+ทราบเป;นการท่ัวไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต�วันท่ี
ออกประกาศ  
- ผลงานท่ีได+รับการจดอนุสิทธิบัตร 

  

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ี
ไม�อยู�ใน ฐานข+อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร�
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต�สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเป;น
ประกาศให+ทราบเป;นการ ท่ัวไป และแจ+งให+ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต�
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ค�า
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ�วง

น้ําหนัก 
วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม�อยู�ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ.ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข+อมูล TCI กลุ�มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ.ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏใน ฐานข+อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว�าด+วย หลักเกณฑ.การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได+รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช+สังคมท่ีได+รบัการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตาํแหน�งทาง
วิชาการแล+ว  
- ผลงานวิจัยท่ีหน�วยงานหรือองค.กรระดับชาติว�าจ+างให+ดําเนินการ  
- ผลงานค+นพบพันธุ.พืช พันธุ.สัตว. ท่ีค+นพบใหม�และได+รับการจดทะเบียน  
- ตําราหรือหนังสือท่ีได+รับการประเมินผ�านเกณฑ.การขอตําแหน�งทางวิชาการแล+ว  
- ตําราหรือหนังสือท่ีผ�านการพิจารณาตามหลักเกณฑ.การประเมินตาํแหน�งทาง
วิชาการแต�ไม�ได+นํามาขอรับการประเมินตําแหน�งทางวิชาการ 

  

ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจําคณะ  
จํานวนอาจารย0และนักวิจัยท้ังหมด  

ร�อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย0ประจําคณะ  
คะแนนท่ีได� ................ คะแนน 

หมายเหตุ : การส�งบทความเพือ่พิจารณาคัดเลือกให+นําเสนอในการประชุมวิชาการต+องส�งเป;นฉบับสมบูรณ. (Full Paper) และเม่ือ ได+รับการ

ตอบรับและตีพิมพ.แล+ว การตีพิมพ.ต+องตีพิมพ.เป;นฉบับสมบูรณ.ซ่ึงสามารถอยู�ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส.ได+ 
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รายงานผลงานคุณภาพงานสร�างสรรค0 

ท่ี ช่ือผู�ผลิตผลงาน ประเภทผลงาน ว/ด/ป ท่ีแสดงผล
งาน 

สถานท่ีแสดงผลงาน ค�าน้ําหนัก 

1.      
2.      
3.      
4.      

 
ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานสร�างสรรค0  

ค�า
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

คะแนน
ถ�วง

น้ําหนัก 
0.20 งานสร+างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�สู�สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ�านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส. online 
  

0.40 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับสถาบัน   
0.60 งานสร+างสรรค.ท่ีรบัการเผยแพร�ในระดับชาต ิ   
0.80 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับความร�วมมือระหว�างประเทศ   
1.00 งานสร+างสรรค.ท่ีได+รับการเผยแพร�ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานสร�างสรรค0ของอาจารย0ประจําคณะ   
จํานวนอาจารย0และนักวิจัยท้ังหมด …………. คน 

ร�อยละของผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานสร�างสรรค0ของอาจารย0ประจําคณะ ร�อยละ ……………………. 
คะแนนท่ีได� …………………. คะแนน 

 
การประเมินตนเอง 

เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
   

 

รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

2.3-1  
2.3-2  
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องค0ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก�สังคม 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การประเมินตนเอง 

เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
   

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-1  
3.1-2  
3.1-3  
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องค0ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ�งช้ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-1  
4.1-2  
4.1-3  
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องค0ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ�งช้ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ0ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบันและเอกลักษณ0 
                   ของคณะ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
   

 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-1  
5.1-2  
5.1-3  
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ตัวบ�งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ0 
ผลการดําเนินงาน 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การประเมินตนเอง 
เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.2-1  
5.2-2  
5.2-3  
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค0ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งช้ีของ สกอ. 
กลุ�ม ข     สถาบันท่ีเน�นระดับปริญญาตรี 
 

องค0ประกอบคุณภาพ เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ0 สกอ.) 
องค0ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

 

ระดับคะแนน 

 
ระดับคะแนน 

  
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 อาจารย.ประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร+อยละ  
 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 อาจารย.ประจําคณะท่ี
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
 

ร+อยละ  

 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย.ประจํา 
 

   
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข+อ  
 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข+อ  
 

เฉล่ียคะแนน องค0ประกอบท่ี 1    
องค0ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร+างสรรค. 

6 ข+อ  

 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร+างสรรค.  ร+อยละ    
   ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย.ประจําและนักวิจัย ร+อยละ    

เฉล่ียคะแนน องค0ประกอบท่ี 2    
องค0ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�
สังคม 

 
6 ข+อ 
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เฉล่ียคะแนน องค0ประกอบท่ี 3 
องค0ประกอบคุณภาพ เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ0 สกอ.) 
องค0ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

   ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
7 ข+อ   

เฉล่ียคะแนนองค0ประกอบท่ี 4    
องค0ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
   ตัวบ�งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ 
การกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจ  
กลุ�มสถาบันและเอกลักษณ.ของคณะ    

 
7 ข+อ 

 
 

 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรหลักสูตร 

5 ข+อ  
 

เฉล่ียคะแนนองค0ประกอบท่ี 5    
เฉล่ียคะแนนรวม  

ทุกตัวบ�งช้ีของ 

ทุกองค0ประกอบ 
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ภาคผนวกท่ี 4 
แบบฟอร0มรายงานรายงานผลการดําเนินงาน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

ป9การศึกษา 2558  
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รายงานผลการดําเนินงาน   

ประจําป9การศึกษา 2558 

(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 

*ใช�ตัวหนังสือ TH SarabunPSK 
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คํานํา 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สารบัญ 
           หน�า 
คํานํา             
สารบัญ 
บทสรุปผู�บริหาร 
ส�วนท่ี 1 บริบทของมหาวิทยาลัย              
 ประวัติความเป;นมาและสภาพปIจจุบัน     
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน. พันธกิจ วัตถุประสงค.       
 เอกลักษณ. อัตลักษณ.        
 โครงสร+างองค.กร           
 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปXดสอน         
 จํานวนนักศึกษา           
 จํานวนอาจารย.และบุคลากร         
 ข+อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี       
 ข+อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป การการศึกษา 2557   
             มหาวิทยาลัยเนชั่น 
      
ส�วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามองค0ประกอบในการประกันคุณภาพ     
 องค.ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต         
 องค.ประกอบท่ี 2  การวิจัย         
 องค.ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ       
 องค.ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
 องค.ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ        
 ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค.ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งชี้ของ สกอ.   
ส�วนท่ี 3 ภาคผนวก 
 ตารางข+อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเนชั่น (Common Data Set)  
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ส�วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

1.1 ประวัติความเป+นมาและสภาพปkจจุบัน  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน0 พันธกิจ วัตถุประสงค0 
   ปรัชญา 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
        

   ปณิธาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   วิสัยทัศน.  
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   พันธกิจ  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   วัตถุประสงค.  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.3 เอกลักษณ0 อัตลักษณ0 
   เอกลักษณ. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   อัตลักษณ. 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 โครงสร�างองค0กร  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.5 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปzดสอน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.7 จํานวนนักศึกษา 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.8 จํานวนอาจารย0และบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ป9การศึกษา 2558 จํานวน....... คน ประกอบด�วย 
 ตํ่ากว�าปริญญาตรี  จํานวน .....  คน 
 ปริญญาตรี   จํานวน ...... คน 
 ปริญญาโท   จํานวน .....  คน 
 
1.9 ข�อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

สายวิชาการ (ตําแหน�งทางวิชาการ) 

สาขาวิชา 
อาจารย0 ผู�ช�วยศาสตราจารย0 รองศาสตราจารย0 

รวม 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

           
           
           
           
           

รวม           
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ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป9การศึกษา 2557 
 

 

 

ข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บรรลุ/ไม�บรรลุ 

ภาพรวม 
    
องค0ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

   

องค0ประกอบที่ 2 การวิจัย 

   

องค0ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

   

องค0ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

องค0ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
   

องค0ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
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ส�วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค0ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน 
 

องค0ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ�งช้ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ0 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

    
 

*หมายเหตุ เปpาหมาย (ระบุร�อยละ/สัดส�วน/ระดับ/ข�อ) 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเนชั่นเปXดการเรียนการสอนท้ังสิ้น จํานวน.....หลักสูตร  แบ�งออกเป;น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี........หลักสูตร ปริญญาโท.......หลักสูตร และปริญญาเอก.......หลักสูตร   มีหลักสูตรท่ีเป;นไป
ตามเกณฑ.มาตรฐานหลักสูตร จํานวน.......หลักสูตร มีผลรวมของค�าคะแนนประเมินตนเองของทุกหลักสูตรเท�ากับ 
............ 
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จํานวนยืนยันของสถาบัน 
จํานวนหลักสูตรท่ีเปzดสอนท้ังหมด   
-ระดับปริญญาตรี   
-ระดับปริญญาโท   
จํานวนหลักสูตรท่ีผ�านการกํากับมาตรฐาน   
-ระดับปริญญาตรี   
-ระดับปริญญาโท   
จํานวนหลักสูตรท่ีไม�ผ�านการกํากับมาตรฐาน   
-ระดับปริญญาตรี   
-ระดับปริญญาโท   
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม   

 

รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

1.1-1  
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ตัวบ�งช้ี 1.2 อาจารย0ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปkจจัยนําเข�า 
 

เกณฑ0การประเมิน :    
 โดยการแปลงค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป;นคะแนนระหว�าง 0 - 5 
 

เกณฑ0เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2 
 ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 = ร+อยละ 40  
ข้ึนไป 
 

วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

           
 
 

2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

    
*หมายเหตุ เปpาหมาย (ระบุร�อยละ/สัดส�วน/ระดับ/ข�อ) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีจํานวนอาจารย. รวมท้ังสิ้น.........คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
............คน คิดเป;นร+อยละ ................. ค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให+เป;น
คะแนนเต็ม 5 เท�ากับร+อยละ 40 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค�าร+อยละของอาจารย.วุฒิปริญญาเอกเท�ากับ............. 
 

 

จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
             จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท้ังหมด × 100 

      ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                 ท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย0ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะวิชา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

น�อยกว�า 
6 เดือน 

6 เดือน 
ข้ึนไปแต�
ไม�ถึง 9 
เดือน 

9-12 
เดือน 

จํานวน 
(คน) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

รวม     

ค�าร�อยละของอาจารย0ประจําสถาบัน 

ท่ีท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
............................คน 

คะแนนท่ีได� ............................คะแนน 
 

รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

1.2-1  
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ตัวบ�งช้ี 1.3   อาจารย0ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปkจจัยนําเข�า 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค�าร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
           
 
 
2. แปลงค�าร+อยละท่ีคํานวณได+ในข+อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

    
*หมายเหตุ เปpาหมาย (ระบุร�อยละ/สัดส�วน/ระดับ/ข�อ) 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเนชั่น มีอาจารย.ท้ังสิ้น........คน มีอาจารย.ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ
...........คน แบ�งออกเป;น ผู+ช�วยศาสตราจารย...........คน รองศาสตราจารย............คน คิดเป;นร+อยละ......... ค�าร+อยละของ
อาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 เท�ากับร+อยละ 60 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือ
คํานวณ ค�าร+อยละของอาจารย.ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ เท�ากับ............. 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
             จํานวนอาจารย.ประจําสถาบันท้ังหมด × 100 

      ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  
      ร+อยละของอาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
                 ท่ีกําหนดให+เป;นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย0ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

ตําแหน�งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
อาจารย0 ผู�ช�วย

ศาสตราจารย0 
รอง

ศาสตราจารย0 
ศาสตราจารย0 

น�อย
กว�า 6 
เดือน 

6 
เดือน 
ขึ้นไป
แต�ไม�
ถึง 9 
เดือน 

9-12 
เดือน 

จํานวน 
(คน) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

รวม (คน)      
รวมท้ังส้ิน (คน) ............................คน 

ค�าร�อยละของอาจารย0ประจําสถาบัน 
ท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

............................คน 

คะแนนท่ีได� ............................คะแนน 

 
รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.3-1  
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ตัวบ�งช้ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
การประเมินตนเอง 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

 
.................ข+อ   ..............ข+อ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
1. จัดบริการให�คําปรึกษา แนะแนวด�านการใช�ชีวิต และการเข�าสู�อาชีพแก�นักศึกษาในสถาบัน 
 

   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-1-1  
1.4-1-2  
1.4-1-3  

 
2. มีการให�ข�อมูลของหน�วยงานท่ีให�บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล�งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก�
นักศึกษา 
  ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-2-1  
1.4-2-2  
1.4-2-3  
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-3-1  
1.4-3-2  
1.4-3-3  

 
4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข�อ 1-3 ทุกข�อไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-4-1  
1.4-4-2  
1.4-4-3  

 
5. นําผลการประเมินจากข�อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�ข�อมูล เพ่ือส�งให�ผลการประเมินสูงข้ึน
หรือเป+นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 

   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-5-1  
1.4-5-2  
1.4-5-3  
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6. ให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป+นประโยชน0แก�ศิษย0เก�า 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.4-6-1  
1.4-6-2  
1.4-6-3  
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ตัวบ�งช้ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

 
.................ข+อ   ..............ข+อ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให�นักศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม 
 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-1-1  
1.5-1-2  
1.5-1-3  

 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให�ดําเนินกิจกรรมในประเภทต�อไปนี้ให�ครบถ�วน 
         - กิจกรรมส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค.ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
         - กิจกรรมกีฬา หรือการส�งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน. หรือรักษาสิ่งแวดล+อม 
         - กิจกรรมเสริมสร+างคุณธรรมและจริยธรรม 
         - กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-2-1  
1.5-2-2  
1.5-2-3  

 
3. จัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-3-1  
1.5-3-2  
1.5-3-3  

 
 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต�อไป 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-4-1  
1.5-4-2  
1.5-4-3  
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5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-5-1  
1.5-5-2  
1.5-5-3  

 
 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
1.5-6-1  
1.5-6-2  
1.5-6-3  
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องค0ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค0 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

 
.................ข+อ   ..............ข+อ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน :  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน0ในการบริหารงานวิจัย และ 
งานสร�างสรรค0  
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-1-1  
2.1-1-2  
2.1-1-3  

 
2. สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค0อย�างน�อยในประเด็นต�อไปนี้  
       - ห+องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. หรือหน�วยวิจัยหรืองานสร+างสรรค. หรือศูนย.เครื่องมือ หรือศูนย.ให+
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  
       - ห+องสมุดหรือแหล�งค+นคว+าข+อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. 
       - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห+องปฏิบัติการวิจัย 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. เช�น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร+างสรรค. 
การจัดให+มีศาสตราจารย. อาคันตุกะหรือศาสตราจารย.รับเชิญ (visiting professor)  
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ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-2-1  
2.1-2-2  
2.1-2-3  

 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป+นทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค0  
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-3-1  
2.1-3-2  
2.1-3-3  

 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค0ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ0ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร�ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค0ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ0ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-4-1  
2.1-4-2  
2.1-4-3  
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย0และนักวิจัย มีการสร�างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�องอาจารย0 และนักวิจัยท่ี
มีผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค0ดีเด�น  
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-5-1  
2.1-5-2  
2.1-5-3  

 
     6. มีระบบและกลไกเพ่ือช�วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค0ท่ีนําไปใช�ประโยชน0 และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
2.1-6-1  
2.1-6-2  
2.1-6-3  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค0  
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ปkจจัยนําเข�า 
 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

 
    

 
*หมายเหตุ เปpาหมาย (ระบุร�อยละ/สัดส�วน/ระดับ/ข�อ) 
 

 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได+ =  

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

คณะวิชา 
 

ผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร�างสรรค0จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 

1. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. คณะนิเทศศาสตร. 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร.สุขภาพ 
5. คณะสังคมศาสตร.และมนุษยศาสตร. 

 

............. คะแนน 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 
            จํานวนคณะและหน�วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

2.2-1 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน+า......) 
2.2-2 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะนิเทศศาสตร. (หน+า......) 
2.2-3 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะบริหารธุรกิจ (หน+า......) 
2.2-4 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะวิทยาศาสตร.สุขภาพ (หน+า......) 
2.2-5 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะสังคมศาสตร.และมนุษยศาสตร. (หน+า......) 
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ตัวบ�งช้ี 2.3   ผลงานทางวิชาการและอาจารย0ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ0 
 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

 
    

 
*หมายเหตุ เปpาหมาย (ระบุร�อยละ/สัดส�วน/ระดับ/ข�อ) 
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได+ =  
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
คณะวิชา คะแนนการประเมินผลงานทางวิชาการ 

1. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. คณะนิเทศศาสตร. 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร.สุขภาพ 
5. คณะสังคมศาสตร.และมนุษยศาสตร. 

 

............. คะแนน 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวชิาการของทุกคณะและหน�วยงานวิจัย 

            จํานวนคณะและหน�วยงานวิจัยท้ังหมดในสถาบัน 
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รายการหลักฐานอ�างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 

2.3-1 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน+า......) 
2.3-2 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะนิเทศศาสตร. (หน+า......) 
2.3-3 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะบริหารธุรกิจ (หน+า......) 
2.3-4 รายงานผลการตรวจประเมิน คณะวิทยาศาสตร.สุขภาพ (หน+า......) 
2.3-5 รายงานผลการ ตรวจประเมิน คณะสังคมศาสตร.และมนุษยศาสตร. (หน+า......) 
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องค0ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก�สังคม 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

 
..................ข+อ   .................ข+อ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
1. กําหนดชุมชนหรือองค0การเปpาหมายของการให�บริการทางวิชาการแก�สังคมโดยมีความร�วมมือระหว�างคณะหรือ
หน�วยงานเทียบเท�า 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-1-1  
3.1-1-2  
3.1-1-3  

 
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส�วนร�วมจากชุมชนหรือองค0การเปpาหมายท่ีกําหนดในข�อ 1 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-2-1  
3.1-2-2  
3.1-2-3  

 
3. ชุมชนหรือองค0การเปpาหมายได�รับการพัฒนาและมีความเข�มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-3-1  
3.1-3-2  
3.1-3-3  

 
 
4. ชุมชนหรือองค0การเปpาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-4-1  
3.1-4-2  
3.1-4-3  
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5. สถาบันสามารถสร�างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค0การเปpาหมาย 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-5-1  
3.1-5-2  
3.1-5-3  

 
 
6. ทุกคณะมีส�วนร�วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก�สังคมของสถาบันตามข�อ 2 โดยมีจํานวน
อาจารย0เข�าร�วมไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของอาจารย0ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต�องมีอาจารย0มาจากทุกคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
3.1-6-1  
3.1-6-2  
3.1-6-3  
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องค0ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ�งช้ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

 
..................ข+อ   .................ข+อ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
1. กําหนดผู�รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-1-1  
4.1-1-2  
4.1-1-3  
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2. จัดทําแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให�สามารถให�ดําเนินการได�ตามแผน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   
 รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-2-1  
4.1-2-2  
4.1-2-3  

 
3. กํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-3-1  
4.1-3-2  
4.1-3-3  

 
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ�งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    

 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  295 

 

รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-4-1  
4.1-4-2  
4.1-4-3  

 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-5-1  
4.1-5-2  
4.1-5-3  

 
6. เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-6-1  
4.1-6-2  
4.1-6-3  
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7. กําหนดหรือสร�างมาตรฐานด�านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป+นท่ียอมรับในระดับชาติ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
4.1-7-1  
4.1-7-2  
4.1-7-3  
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องค0ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ�งช้ี 5.1     การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ0ตามพันธกิจ กลุ�มสถาบันและ 
                    เอกลักษณ0ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 

 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 

 

คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปpาหมายป9การศึกษา 
2559  

 
..................ข+อ   .................ข+อ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ0จากผลการวิเคราะห0 SWOT กับวิสัยทัศน0ของสถาบัน และพัฒนาไปสู�แผนกลยุทธ0ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําป9ตามกรอบเวลาเพ่ือให�บรรลุตามตัวบ�งช้ีและเปpาหมายของแผน  กลยุทธ0 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-1-1  
5.1-1-2  
5.1-1-3  
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2. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให�ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห0ข�อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด�วยต�นทุนต�อ
หน�วยในแต�ละหลักสูตร สัดส�วนค�าใช�จ�ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย0 บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย�าง
ต�อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห0ความคุ�มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข�งขัน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

   รายการหลักฐานอ�างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-2-1  
5.1-2-2  
5.1-2-3  

 
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป+นผลจากการวิเคราะห0และระบุปkจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปkจจัยภายนอก 
หรือปkจจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได�ท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให�ระดับความเส่ียงลดลง
จากเดิม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-3-1  
5.1-3-2  
5.1-3-3  
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4. บริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ�วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอย�างชัดเจน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-4-1  
5.1-4-2  
5.1-4-3  

 
5. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให�ทุกหน�วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู�ตามระบบ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-5-1  
5.1-5-2  
5.1-5-3  

 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-6-1  
5.1-6-2  
5.1-6-3  
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7. การกํากับติดตามส�งเสริมสนับสนุนให�ทุกหน�วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด�วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-7-1  
5.1-7-2  
5.1-7-3  
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ตัวบ�งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  ผลลัพธ0 
 

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 
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2559  

 
    

 
*หมายเหตุ เปpาหมาย (ระบุร�อยละ/สัดส�วน/ระดับ/ข�อ) 
 
สูตรการคํานวณ 
 
         คะแนนท่ีได+ =   
 
 
 
 ผลการดําเนินงาน 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
รายการหลักฐานอ�างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.2-1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ                        

จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  302 

 

ตัวบ�งช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
  

เปpาหมายป9การศึกษา 
2558  

 

บรรลุเปpาหมาย/ไม�บรรลุ
เปpาหมาย 
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..................ข+อ   .................ข+อ 

 
เกณฑ0มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให�เป+นไปตาม
องค0ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-1-1  
5.3-1-2  
5.3-1-3  

 
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให�เป+นไปตามระบบท่ีกําหนดในข�อ 1 และรายงานผลการติดตามให�
กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-2-1  
5.3-2-2  
5.3-2-3  
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให�เกิดผลตามองค0ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-3-1  
5.3-3-2  
5.3-3-3  

 
4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ�านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-4-1  
5.3-4-2  
5.3-4-3  
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5. นําผลการประเมินจากข�อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให�มี
คุณภาพดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-5-1  
5.3-5-2  
5.3-5-3  

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ�านองค0ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายการหลักฐานอ�างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.3-6-1  
5.3-6-2  
5.3-6-3  

 
เกณฑ0การประเมิน   
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการดําเนินการ  
1 ข+อ 

มีการดําเนินการ 2 
ข+อ 

มีการดําเนินการ  
3-4  ข+อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข+อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข+อ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปpาหมาย คะแนน 
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค0ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งช้ีของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน    กลุ�ม ข     สถาบันท่ีเน+นระดับปริญญาตรี 
 

องค0ประกอบคุณภาพ เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ0 สกอ.) 

องค0ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

 
ระดับคะแนน 
   

   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.2 อาจารย.ประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร+อยละ    
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.3 อาจารย.ประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการ ร+อยละ    
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 6 ข+อ   
   ตัวบ�งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 6 ข+อ   

เฉล่ียคะแนนองค0ประกอบท่ี 1    
องค0ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร+างสรรค. 6 ข+อ   
   ตัวบ�งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร+างสรรค.  ร+อยละ 3.51   
   ตัวบ�งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวชิาการและอาจารย.
ประจําและนักวิจัย ร+อยละ 3.51   

เฉล่ียคะแนน องค0ประกอบท่ี 2    
องค0ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม 

 
6 ข+อ 

 
  

เฉล่ียคะแนน องค0ประกอบท่ี 3    

 
 
 



 

คู�มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเนชั่น ป การศึกษา 2558  306 

 

องค0ประกอบคุณภาพ เปpาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ0 สกอ.) 

องค0ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 7 ข+อ   

เฉล่ียคะแนนองค0ประกอบท่ี 4    

องค0ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
   ตัวบ�งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ 
การกํากับติดตามผลลัพธ.ตามพันธกิจ  
กลุ�มสถาบันและเอกลักษณ.ของสถาบัน    7 ข+อ   

   ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
 

ระดับคะแนน 
3.51   

   ตัวบ�งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 5 ข+อ   

เฉล่ียคะแนน องค0ประกอบท่ี 5    
เฉล่ียคะแนนรวม  
ทุกตัวบ�งช้ีของ 
ทุกองค0ประกอบ  
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