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การประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา1 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคณุภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
1.1   ความจ าเปน็ของการประกันคุณภาพการศกึษา  

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด้าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส้าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ท้าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด้าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ้าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป  

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)  
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก้าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท้าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพื่อเป็นกลไกก้ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน 
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด้าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่ อให้การจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  

                                                            
1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

บทที่ 1  
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก้ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑ์ 

1.2  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอดุมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ้าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนา มุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  

โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษา 

3) ศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก้าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

4) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) 
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

5) เพือ่ให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด้าเนินงาน
เพื่อน้าไปปรับปรุงผลการด้าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

6) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด 

7) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐาน 
ที่จ้าเป็นส้าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับ 

 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก้าหนด

จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก้าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด้าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ก้าหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก้าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค้านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก้าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  

2.2  กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15  ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้้าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด้าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย 
ทั้งการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ้านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตใน
ชนบท ท้องถิ่น และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน้าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส้าคัญ อาทิ สามารถสร้าง
ความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิง
บวกต่อการผลิต พัฒนา และการท้างานของอาจารย์ สามารถปรับจ้านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความ
ต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ
ควรน้าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและ
เงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก้าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่้ากว่าปริญญาตรี  
จัดฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมก้าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อนัจะน้าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับ
การด้ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท้าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ้าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  
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กลุ่ม ง สถาบันทีเ่น้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการท้า
วิทยานิพนธ์และการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น้าทางความคิด
ของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์
ความรู้ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ  

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก้าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555 – 2559  ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น้าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น  โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก้าลังคนที่มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท้างานเพื่อด้ารงชีพตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคม     
มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัย
การบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก้าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555--
2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและ  มุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

 

 2.3  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 

ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ใน มาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วย มาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกันคือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทย
ที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาต ิ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท้ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อน้าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้านคือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด้าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และก้าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท้ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไป
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ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา        
โดยก้าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้     
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

2.4  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส้านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมา
ได้จัดท้าเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส้าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดท้าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก้ากับดู แล
สถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ส้าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด้าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา หลังจากด้าเนินการตาม
ประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท้ากฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส้าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพ
ภายในและ ภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษาท้าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์  
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน้าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยน ให้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
ก้าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและ
แจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 
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3.  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง

ความส้าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท้าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส้าคัญ 3 ประการคือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการด้าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของ
สถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก้าหนดให้ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ค้านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่
ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
       ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 33  

ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ
ด้าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถาบัน จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท้างานที่เริ่มต้นจาก
การวางแผน การด้าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การด้าเนิน
ภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่า สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส้าคัญในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
  หลักการส้าคญัในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่กา้หนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เป็นระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที่ครอบคลุมปัจจยันา้เข้าและกระบวนการ  
ซึ่งสามารถส่งเสริมและน้าไปสู่ผลลัพธ์ของการด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศกึษา 2557 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด้าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับติดตาม 
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การด้าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก้าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด้าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด้าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ 
สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพ และประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่ก้าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะ เรื่อง  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
เพื่อไม่ให้เป็นการท้างานซ้้าซ้อนเกินความจ้าเป็นหรือสร้างภาระการท้างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  
    มาตรฐานที่เป็นกรอบส้าคัญในการด้าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  

 

ก้าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณและตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก้าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ้านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด้าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด้าเนินการใด ๆ หรือด้าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก้าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด้าเนินการ และกรรมการ
ประเมนิ (peer review) จะพิจารณาผลการด้าเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนน
อยู่ระหว่าง 0 – 5  

2) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก้าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส้าหรับการแปลงผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูป
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน  ท้าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก้าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว ้

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก้าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดบัหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น้าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดท้าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก้ากับดูแลของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
การอุดมศึกษา และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการ
วิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ส้าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส้าคัญ ส่วนพันธกิจ
ด้านอื่น ๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันหากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ
หลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 
ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน้าไปเป็นกรอบใน
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การด้าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การพัฒนา
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 

เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก้าหนด สะท้อน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่อง เดียวกันกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน้าเข้า และกระบวนการซึ่งภายใต้ตัว
บ่งช้ีที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด้าเนินการตามกระบวนการ ดังกล่าวด้วย 

 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
    ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส้าคัญส่งผลให้การด้าเนินงานประสบ

ความส้าเร็จและน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความส้าคัญและก้าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส้าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ 
คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก้าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส้าหรับคณะ
และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ้าเป็นต้องจัดท้าคู่มือคุณภาพในแต่ละ
ระดับเพื่อก้ากับการด้าเนินงาน แต่ที่ส้าคัญคณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิด
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ  

 

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
    การวัดและวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานเป็นสิ่งจ้าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด 

และวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานจะไม่สามารถท้าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้อง ตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัย
ส้าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส้าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ด้าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  

 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วย 
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก้าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค้านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท้ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อน้าไปสู่การก้าหนดนโยบายการพัฒนา 
การอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท้าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส้าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค้านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน้าไปใช้ก้าหนดพันธกิจ และมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได ้  
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คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด้าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก้าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถาน ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน
และพัฒนาสู่สากล ซึ่งท้าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุก
ระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและ ได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด 
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จึงจ้าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศกึษาและการประกันคุณภาพ 
 
5.  ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคณุภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด้าเนินงาน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่้าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน้าเข้า ( input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์
(output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น 
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ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ ภายนอกจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 
 
แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
  จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แล้ว จ้าเป็นต้องจัดท้ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยใช้รูปแบบ 
การจัดท้ารายงานประจ้าปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่ก้าหนดในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด้าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง  
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อน้าเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ้าเป็นต้องจัดท้า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร การด้าเนินการของคณะ และสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม   
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1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง  การมีระบบและกลไกในการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
การด้าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
 

2. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะ
ในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ดังนี้ 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รอบที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2552) เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550  เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยได้น้าเกณฑ์ 

การประเมินและตัวบ่งชี้มาใช้ในการประเมินผลการด้าเนินงานซึ่งมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ  
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยมีความครอบคลุมตัวบ่งชี้ ส้าหรับการประกันคุณภาพภายในของส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2550 รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้ส้าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง ของส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) “สมศ.” และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

รอบที่ 2 ( พ.ศ. 2553 – 2556) ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยได้น้าเกณฑ์การประเมิน 
และตัวบ่งช้ีมาใช้ในการประเมินผลการด้าเนินงานมีทั้งตัวบ่งช้ีที่เป็นปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ โดยมีความครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. พ.ศ. 2553 ซึ่งได้น้าตัวบ่งชี้ที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด้าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกัน  

รอบที่ 3  (พ.ศ. 2557 – 2561)  ในปี พ.ศ. 2557  ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา จึงได้ก้าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559 ) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้
ก้าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  
โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา   

บทที่ 2  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา
มีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่สถาบันอุดมศึกษา เลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง ว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยอาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกัน
คุณภาพได้ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พิจารณาถึง
ทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตและการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ งระบบ  จึงเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14  กันยายน พ.ศ. 2559 (วาระพิเศษ) เรื่อง ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2559 – 2562  ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้  
 

ระดับสถาบนั  ก าหนดในการประเมินรอบ 4 ปี  
 

ปีการศึกษา เกณฑ์การประเมิน 
2559  สกอ.   

 โครงร่างองค์กร (OP) 
 ผลลัพธ์หมวด 7  

2560 -2561  EdPEx1 200  
 โครงร่างองค์กร (OP) 
 ข้อก้าหนดโดยรวมหมวด1-6 และผลลัพธ์หมวด 7  

2562  EdPEx  
 โครงร่างองค์กร (OP) 
 ข้อก้าหนดโดยรวมและข้อก้าหนดย่อย หมวด1-6 และผลลพัธ์หมวด 7  

 

  ระดับคณะ ก้าหนดให้เลือกเกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละส่วนงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 – 2562  โดยในปีการศึกษา 2562 ระดับคณะใช้ Queue 3 : EdPEx 
 

ระดับ ระบบคุณภาพที่ใช ้

คณะ/ส่วนงานที่ม ี
การจัดการเรียน 

การสอน 

เกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละคณะแบ่งเป็น 3 Queue 
ได้แก่ 
Queue 1 : สกอ.   
Queue 2 : สกอ.+โครงร่างองค์กร (OP)+ผลลัพธ์หมวด 7  
Queue 3 : EdPEx1 
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  หน่วยงานสนบัสนนุวิชาการ ก้าหนดให้เลือกเกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละส่วนงาน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562   

 

ระดับ ระบบคุณภาพที่ใช ้

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ AS-EdPEx2   

 
ระดับหลักสูตร ให้เลือกเกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละหลกัสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา  

2559 – 2562   
 

ระดับ ระบบคุณภาพที่ใช ้

หลักสูตร เกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 
Tier 1 : สกอ. (ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
Tier 2 : สกอ. TQR3 และระบบสภาวิชาชีพ 
Tier 3 : AUNQA4 หรือเกณฑ์การประเมินนานาชาติอื่นๆ 

  

 หมายเหตุ :  1 Education Criteria for Performance Excellence  
  2 Academic Support-Education Criteria for Performance Excellence  
 3 Thai Qualifications Register  
  4 ASEAN University Network-Quality Assurance 
 
3. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ท้าหน้าที่ก้ากับ ติดตาม ให้แนวทาง
และข้อเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้กลไกของการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีผลการด้าเนินงานที่ประสบความส้าเร็จ  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด้าเนินการ 2 เรื่องหลัก เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย 
ได้แก่ 

3.1 การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1.1 คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน  กรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/ผู้อ้านวยการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 วางระบบและพัฒนากลยุทธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร (Tier 1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 วางระบบการเชื่อมโยงงานด้านประกันคุณภาพกับระบบการท้างานด้านอื่น ๆ ที่สะท้อน
ถึงการพัฒนาระบบการศึกษา 

 พัฒนาและยกระดับระบบการประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

 วิเคราะห์ผลการประเมินการด้าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะฯ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติตามบริบทที่เหมาะสมของหน่วยงานนั้น ๆ  

 ผลักดันการด้าเนินงานตามแผนการด้าเนนิงานในแตล่ะไตรมาส และวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของการท้างานในรอบปีต่อไป 

 
3.1.2 คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นรองประธาน และกรรมการประกอบด้วย  
รองคณบดี/รองผู้อ้านวยการที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/ส่วนงานที่มีการจัดการเรียน  
การสอน และส่วนงานสนับสนุนวิชาการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 ก้ากับ ติดตามและประเมินผล การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

 จัดท้าฐานข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน 
วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อยกระดับระบบการประเมินตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

 ผลักดันระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด 

 จัดท้าและเตรียมความพร้อมข้อมูล เพื่อจัดท้ารายงานการประเมินผลหรือรายงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ให้สอดคล้องกับการด้าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 
3.1.3 คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นประธาน และผู้แทนของคณะ/ส่วนงานที่มีการจัดการเรียนการสอน และส่วน
งานสนับสนุนวิชาการเป็นกรรมการ  โดยมีหน้าที่ ประสานเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนงานกับ
มหาวิทยาลัยในการจัดท้าข้อมูลให้สามารถเตรียมวิเคราะห์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 
3.1.4 คณะกรรมการตัดสินผลการอุทธรณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 ก้าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ในแต่ละปีการศึกษา 

 พิจารณา วินิจฉัย และตัดสินผลการอุทธรณ์ฯ  ระดับหลักสูตร และคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า ในแต่ละปีการศึกษา 

 พิจารณาแก้ไขปัญหา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหลักสูตร 
และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า  
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3.2  การพัฒนาระบบเกณฑค์ุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

3.2.1  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการทีเ่ปน็เลิศ 
(EdPEx) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบด้วย 

3.2.1.1  คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นรองประธาน  กรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ   
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

 ก้าหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางในการด้าเนินการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 ก้ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 ให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่คณะกรรมการ/คณะท้างานที่เกี่ยวข้อง 
 เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานอื่นตามความเหมาะสม 

 
 3.2.1.2   คณะอนุกรรมการจัดท าโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ โดยมีรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพเป็นประธาน  อนุกรรมการได้แก่ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายต่าง ๆ  และคณะท้างานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีหน้าที่หลักดังนี ้

 วางแผนงานการจัดท้าโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (หมวด 7) ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด้าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) 

 พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้าสู่เกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพื่อการด้าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - 
EdPEx) 

 วางแผนงานและก้าหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย  ด้าเนินการไปสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพในระดับชาติ/นานาชาต ิ

 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน เพื่อน้ามาปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ให้น้าไปสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ 

 อื่นๆ เช่น ด้าเนินการตามมติคณะกรรมการอ้านวยการมอบหมาย  การสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกับองค์กร การพิจารณาแต่งตั้งกลุ่มท้างาน คณะท้างานเพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 

 

  3.2.2  คณะท างานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบพัฒนาคุณภาพให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว   

 ตรวจสอบและประเมินหลักสูตรที่มีผลการด้าเนินงานตามสภาวิชาชีพ (องค์ประกอบที่ 1) 
ด้าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 สนับสนุนการท้างานการจัดการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบการเป็นที่ปรึกษา 

 ยกร่างแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 พัฒนารูปแบบการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามที่มอบหมาย 
 
4. แนวทางการจดักระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

4.1  แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)2 

 ในรูปแบบวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด้าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้   

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน้าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผน  

D = ด้าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด้าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 ถึงเดือน
ที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป)  

C/S = ด้าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

A = วางแผนปรับปรุงและด้าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร 
ระดบัหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน้าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด้าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท้า
แผนปฏิบัติการประจ้าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท้าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลาง
ปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

4.2 แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางของ  Baldrige 
Education Criteria for Performance Excellence : Scoring Guide Line  (ADLI และ LTCI)3 

4.2.1 กระบวนการ  
        “กระบวนการ” หมายถึง  วิธีการที่สถาบันใช้และปรับปรุง  เพื่อตอบสนองข้อก้าหนดของ
หัวข้อต่าง ๆ  ในหมวด 1 – 6  ปัจจัยทั้ง 4   ที่ใช้ในการประเมินกระบวนการได้แก่ A (Approach) – แนวทาง 
D (Deployment) – การถ่ายทอดเพื่อน้าไปปฏิบัติ  L (Learning) – การเรียนรู้   และ  I (Integration) –  
การบูรณาการ   ซึ่งมีพื้นฐานจากผลการด้าเนนิการโดยรวม โดยค้านึงถึงปัจจัย ทั้ง  4 ด้านของกระบวนการ (ADLI)  

                                                            
2
 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

3
 เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด้าเนนิการที่เป็นเลิศ ฉบบัที่  2558-2561 (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) 
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            ระดับหลักสูตร (Tier 1-2)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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A (Approach) – “แนวทาง” หมายถึง  
 วิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลผุลตามกระบวนการ  
 ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้เพื่อตอบสนองข้อก้าหนดของหัวข้อต่าง ๆ และ

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของสถาบัน  
 ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการเหล่าน้ัน 
 การที่แนวทางถูกน้าไปใช้ซ้้าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ

สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึง การด้าเนินการอย่างเป็นระบบ) 
 

 

D (Deployment) – “การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัต”ิ หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ  
 การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อก้าหนดของหัวข้อต่าง ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องและมี

ความส้าคัญต่อสถาบัน 
 การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา  
 การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

 
L (Learning) – “การเรียนรู้” หมายถึง  
 การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น ผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง 
 การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางอย่างก้าวกระโดด ผ่านการสร้างนวัตกรรม  
 การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและ

กระบวนการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบัน  
 
I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ  
 แนวทางที่ใช้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 

และข้อก้าหนดของหัวข้อต่าง ๆ ในหมวด  1 ถึง หมวด  6  
 การใช้ตัววัด  สารสนเทศ  และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกันทั้งระหว่าง 

กระบวนการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน  
 การที่แผนงาน  กระบวนการ  ผลลัพธ์  การวิเคราะห์  การเรียนรู้  และการปฏิบัติการ  

มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน เป้าประสงค์ระดับสถาบัน  
 

4.2.2 ผลลัพธ์  
   “ผลลัพธ์” หมายถึง  ผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบัน  ในการบรรลุตามข้อก้าหนดในหัวข้อ 7.1
ถึง 7.6  ปัจจัยทั้ง    4  ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์  ได้แก่  L (Level) – ระดับ    T (Trends) – แนวโน้ม 
C (Comparisons) – การเปรียบเทียบ   และ  I (Integration) – การบูรณาการ   การให้คะแนนหัวข้อในหมวด  7
เป็นผลรวม  ซึ่งมีพื้นฐานจากผลการด้าเนินการโดยรวม โดยค้านึงถึง ปัจจัยทั้ง 4 ด้านของผลลัพธ ์ 
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L (Level) – “ระดับ” หมายถึง  
 ระดับของผลการด้าเนินการในปัจจุบัน  โดยใช้มาตรวัดที่น้ามาใช้ประโยชน์ได้

(meaningful measurement scales)  
 
   T (Trends) –  “แนวโน้ม”หมายถึง  

 อัตราของการปรับปรุงผลการด้าเนินการ  หรือผลการด้าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
(เช่น ความลาดชันของจุดที่แสดงข้อมูลบนแกนของเวลา) 

 ความครอบคลุมของผลการด้าเนินการ (เช่น  ความครอบคลุมของการถ่ายทอด 
เพื่อน้าไปปฏิบัติ)  

 
C (Comparisons) – “การเปรียบเทียบ”หมายถึง  
 ผลการด้าเนินการของสถาบันโดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม  เช่น 

เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือสถาบนัที่คล้ายคลึงกัน  
 ผลการด้าเนินการของสถาบันเมื่อเทียบกับค่าเทียบเคียง หรือกับองค์กรช้ันน้า  

 

   I (Integration) – “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ  
 ตัววัดต่าง ๆ (จ้าแนกประเภท) ด้านลูกค้า  หลักสูตรและบริการ ผลิตภัณฑ์อื่น  ตลาด 

กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรและหัวข้อที่อยู่ในหมวดกระบวนการ (ในหมวด  1 
ถึงหมวด 6)  

 ผลลัพธ์รวมถึงตัวชี้วัดที่เช่ือถือได้ส้าหรับผลการด้าเนินการที่เชื่อถือได้ 
 ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงาน   เพื่อ

สนับสนุน เป้าประสงค์ระดับสถาบัน    
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  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด้าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 
 
วิธีการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษาใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้ในคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ้าทุกปีในระดับหลักสูตร 
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดท้ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก้าหนด และส่งข้อมูลพื้นฐาน (common data set) ผ่านระบบ CHE QA Online 
4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน้าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน     

ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด้าเนินงานแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี และแผนกลยุทธ ์

5. ส่งรายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน
นับจากสิ้นปีการศึกษา 
 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

  มหาวิทยาลัยก้าหนดให้มีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรเป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยตามระบบที่ก้าหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 
ขั้นตอน คือ 
  1. การเตรียมการของหลักสูตรก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  2. การเตรียมการของหลักสูตรระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  3. การด้าเนินการของหลักสูตรภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พิจารณาถึงทิศทางการจัดการศึกษาในอนาคตและการพัฒนาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14  กันยายน พ.ศ. 2559 
(วาระพิเศษ) เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา  
2559 – 2562  ซึ่งทีป่ระชุมมมีติเห็นชอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในระดบัหลักสูตร ดังนี้  

บทที่ 3  
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
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เกณฑ์การประเมินตามความพร้อมของแต่ละหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
 Tier 1  :  ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 Tier 2  :  การ เผยแพร่หลั กสู ตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Register, TQR) ของส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักสูตรตามระบบสภาวิชาชีพ 

 Tier 3  :  ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) หรือเกณฑ์การประเมิน
   นานาชาติอื่นๆ 
 
การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  

สถาบันก้าหนดให้มีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
ทุกปีการศึกษา ในระดับหลักสูตร โดยหลักสูตรเป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยตามระบบที่ก้าหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
  1. การเตรียมการของหลักสูตรก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  2. การเตรียมการของหลักสูตรระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  3. การด้าเนินการของหลักสูตรภายหลังการประเมินคุณภาพ 
 

1. การเตรียมการของหลักสูตรก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

1.1   การเตรียมข้อมูลและรายงานการประเมินตนเอง 
 1.1.1 หลักสูตรด้าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรจัดท้ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ใช้รูปแบบการรายงานการ
ประเมินตนเองตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด และรายงานข้อมูลพื้นฐาน (common data set) ในระบบ CHE 
QA Online     

 1.1.2 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
 1)  เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่

น้าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง  

SWU IQA Program Road Map (ระดับหลักสูตร) 
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 2)  การน้าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยหลักสูตรจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานไว้ที่หน่วยงานอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน  

1.2.  การเตรียมบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินหลักสูตร   
 1.2.1 บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ได้แก่ 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร ทกุท่าน 
-  อาจารย์ผู้สอน 
-  บุคลากรสายสนับสนุน (ถ้าม)ี 
-  นิสิตของหลักสูตร   
- ศิษย์เก่าและบณัฑิต  
- ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร   

 ทั้งนี้ควรให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าใจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  1)   ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส้าคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพ คืออะไร มีความส้าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

  2)   เน้นย้้าในการให้ความร่วมมือการตอบค้าถาม หรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่า
ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 

  3)   เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างใน
การด้าเนินงานของหลักสูตรในทุกประเด็นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 

  4)   เน้นย้้าให้ทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ้าของ 
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท้าอย่างต่อเนื่อง  

 1.2.2 การเตรียมบุคลากรเพื่อท้าหน้าที่ผู้ประสานงาน 
 1)   ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ้าเป็นต้องมีบุคลากร 1 - 3 คน ท้าหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคลากรภายในหลักสูตร และอ้านวยความสะดวกอื่นๆ 
 2)   ท้าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/ก้าหนดการประเมินอย่างถ่องแท้ 

 3)   ท้าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหลักสูตร เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมิน 
รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใด  หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถ
ตอบได้ และมีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน 

 4)   ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใดหรือพบกับใคร 

 5)   เมื่อมีปัญหาในการอ้านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันท ี

 
1.3  การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 

  1.3.1 ห้องท้างานของคณะผู้ประเมิน 
 1)   จัดเตรียมห้องท้างาน และโต๊ะที่กว้างพอส้าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็น

ห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท้างานเพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
 2)   จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท้างาน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้คณะผู้

ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
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 3)  จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ้าเป็น ไว้ในห้องท้างานหรือบริเวณใกล้เคียง 
 4)   จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ส้าหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่าน โดย

จะต้องมีโปรแกรม Internet Explorer หรือ Chrome , Adobe Acrobat และ Microsoft office เป็น
อย่างน้อยและจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ และตารางค้านวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 5)   ห้องท้างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอื่นๆ 

 6)   ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม 
 1.3.2  ห้องที่ใช้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน บุคลากร นิสิต ฯลฯ 

ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะใหเ้หมาะสมกับการใช้งาน 
 
1.4  การเตรียมการประสานงานกับคณะผู้ประเมิน 

  1.4.1 หลักสูตรประสานงานติดต่อผู้ประเมินและส่งให้คณะ/หน่วยงานเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ
แจ้งมายังฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพื่อจัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด ดังนี ้
 
Tier 1 : ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Tier 1) ก้าหนดไว้ดังนี ้

รายละเอียด หลักสูตร 
ช่วงเวลาในการประเมิน ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
จ้านวนวันในการประเมิน อย่างน้อย 1 วันต่อหลักสูตร แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 
จ้านวนกรรมการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน/หลักสูตร   
จ้านวนผู้ประสานงาน 1 คน/หลักสูตร 
คุณสมบัติกรรมการประเมิน 1. ผู้ประเมินทุกคนขึ้นทะเบียนผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ 

สกอ. หรือของ มศว หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ   
2. ผู้ประเมินจากภายนอก มศวอย่างน้อย 1 คน 
3. อย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่รับการประเมิน 
4. กรณีเป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย จะต้องอยู่นอกคณะที่ขอรับ 

การประเมิน 
คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการแต่ละระดับการศึกษา 
 ปริญญาตร ี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือเป็นรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือเป็นศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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Tier 2 : Thai Qualifications Register, TQR ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และ 
           หลักสูตรตามระบบสภาวิชาชพี 

1. กรณีหลักสูตรที่มีความประสงค์จะรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) จากส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยต้องพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี ้

 1)  หลักสูตรด้าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 
 2)  มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (≥3.01) ต่อเนื่องกัน 2 ปี (นับรวมปีที่ประเมิน)  

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Tier 2- TQR) ก้าหนดไว้ดังนี ้
รายละเอียด หลักสูตร 

ช่วงเวลาในการประเมิน ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
จ้านวนวันในการประเมิน อย่างน้อย 1 วันต่อหลักสูตร แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 
จ้านวนกรรมการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน/หลักสูตร 
จ้านวนผู้ประสานงาน 1 คน/หลักสูตร 
คุณสมบัติกรรมการประเมิน 1. ผู้ประเมินทุกคนขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. 

2. ผู้ประเมินจากภายนอก มศว 2 คน 
3. ประธานเป็นผู้ประเมินจากภายนอก มศว  
4. อย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาทีร่ับการประเมิน 

คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการแต่ละระดับการศึกษา 
 ปริญญาตร ี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือเป็นรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 ปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือเป็นศาสตราจารย์ขึ้นไป 

2. กรณีหลักสูตรตามระบบสภาวิชาชีพ หมายถึง หลักสูตรที่น้าเกณฑ์รับรองจากสภาวิชาชีพไปใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร หรือผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ โดยมีการด้าเนินงานตาม
มาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ 
ให้หลักสูตรมีการประเมินตามรอบปีการศึกษาของสภาวิชาชีพนั้นๆในรอบปี แต่ในละปีให้รายงานการ
ด้าเนินงานเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 การก้ากับมาตรฐาน ประจ้าปีการศึกษา ของ สกอ.  และบันทึกข้อมูล
พื้นฐาน (Common data set) ในระบบ CHE QA Online 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Tier 2- สภาวิชาชีพ) ก้าหนดไว้ดังนี ้
 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพเสนอช่ือคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มีผล
การด้าเนินงานตามสภาวิชาชีพ ประจ้าปีการศึกษาที่รับการประเมิน โดยเลือกจากคณะท้างานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 3 คน เพื่อตรวจสอบ และประเมินหลักสูตรใน
องค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และรับรองผลการตรวจสอบเพื่อรายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
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Tier 3 : ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) หรือเกณฑ์การประเมิน 
          นานาชาติอื่นๆ 
 

 การสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN Quality Assurance, AUN-QA) ถือ
เป็นกลไกหนึ่งที่น้ามาใช้ในการตรวจสอบและประเมินการด้าเนินงานของหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติ และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ประกอบกับปี 
2558 ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก้าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดท้าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN-QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพ ระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส้าหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (ส้าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) โดยมีการด้าเนินงานได้ตามมาตรฐาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ในระดับ Tier 3 ประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี ้
1) ส่วนที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการด้าเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันจะด้าเนินการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้า 
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด้าเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นต่้า โดยการประเมินการด้าเนินการตามองค์ประกอบที่ 
1 การก้ากับมาตรฐานจะด้าเนินการเป็นประจ้าทุกปี บันทึกข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ในระบบ 
CHE QA Online และน้าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน 

2) ส่วนที่ 2 การด้าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด้าเนินการด้วยการใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร  หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพ
หลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรือนานาชาติ เช่น เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ, ABET, 
AACSB เป็นต้น โดยให้ด้าเนินการประเมินองค์ประกอบเพื่อการพัฒนา ตามรอบของระบบสากลที่ได้เลือกใช้ 
แต่ด้าเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้นหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ 
AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี และด้าเนินการตามที่เกณฑ์
ก้าหนดอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ ทั้งนี้การประเมิน AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้นไม่จ้าเป็นต้อง
สอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Tier 3) ก้าหนดไว้ดังนี้ 
 หลักสูตรที่รับการประเมินแบบ Tier 3 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพเสนอชื่อคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบ และประเมินหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และรับรองผลการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ  
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 นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการศึกษารายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบเกณฑ์ AUN-QA โดยมี
การจัดเป็นกลุ่มเพื่อท้าการประเมิน และเสนอเป็น consensus review (CR) ต่อหลักสูตร เพื่อการพัฒนาต่อไป 
 

รายละเอียด หลักสูตร 
ช่วงเวลาในการประเมิน ภายใน 60 วัน หลังปกีารศึกษา 
จ้านวนวันในการประเมิน อย่างน้อย 1 วันต่อหลักสูตร แต่ไม่เกิน 2 วันต่อหลักสูตร 
จ้านวนกรรมการประเมิน ไม่น้อยกว่า 3 คน/หลักสูตร 

(จัดเป็นกลุ่มหลักสูตร 4-5 หลักสูตร/กรรมการ 1 ชุด) 
จ้านวนผู้ประสานงาน 1 คน/หลักสูตร 
คุณสมบัติกรรมการประเมิน 1. ผู้ประเมินทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน AUN-QA ของ มศว (SWU-

AUN-QA) หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ (เช่น ม.มหิดล) 
2. อย่างน้อย 1 คน ผ่านการอบรมหลักสูตร Training Course (Tier 1) ของ 

ASEAN University Network AUN-QA 
 

1.5.2  หลักสูตรแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รับทราบข้อมูลดังน้ี  
 1)  รูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินโดยใช้เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการด้าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
 2)  แจ้งรายชื่อผู้ท้าหน้าที่ประสานงานการประเมินกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้ง
หมายเลข โทรศัพท์และ e-mail address ส้าหรับติดต่อประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัด
ตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัด
หมายต่างๆ เป็นต้น 
 3)  จัดส่งคู่มือของหลักสูตร รายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการด้าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)  แจ้งคณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
 
 2. การเตรียมการของหลักสูตรระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

2.1  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหลักสูตรได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2.2 บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส้าหรับการน้าเยี่ยม
ชมหรือตอบค้าถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน 

2.3 จัดให้มีผู้ประสานงานท้าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมต้องการเพิ่มเติม และเพื่อน้าเยี่ยมชมหน่วยงานตลอดจนอ้านวยความ
สะดวกอื่นๆ 

2.4 กรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ท้างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานอ้านวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการประเมินฯ 

2.5 บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม 
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 3. การด าเนินการของหลักสูตรภายหลังการประเมินคุณภาพ 

 3.1 ผู้ประสานงานการประเมินฯ ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3)  
ที่มีลายเซ็นของคณะกรรมการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ และด้าเนินการแก้ไขรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับหลังการประเมิน พร้อมทั้งเพิ่มเติมหลักฐานในระบบ QA File Manager ให้สอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ (AS3) กรณีที่ผลการประเมินฯ แตกต่างจากการประเมินตนเอง ให้แล้วเสร็จ  
 3.2 หลักสูตรด้าเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AS3) ที่มีลายเซ็น
ของคณะกรรมการประเมินฯ โดยจัดท้าเป็นไฟล์ PDF น้าส่งฝ่ายพัฒนาคุณภาพตามก้าหนดเวลา 
 3.3 หลักสูตรกรอกข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ในระบบ CHE QA Online ตามเวลาที่
ก้าหนด 
     3.4  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพปิดระบบ CHE QA Online ตามก้าหนดเวลา และด้าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในระบบ CHE QA Online กับผลการประเมินฯ (AS3) 
 3.5 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ แจ้งประธานกรรมการประเมินฯ ของแต่ละคณะ/หน่วยงานเข้าไปยืนยัน
ข้อมูลและผลการประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online 
 3.6 คณะกรรมการประจ้าหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องน้าผลการประเมินฯ (AS3) เข้าสู่การประชุม
หรือสัมมนา เพื่อวางแผนพัฒนา หรือปรับปรุงการด้าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ และการพัฒนา
คุณภาพในแต่ละตัวบ่งช้ี ซึ่งประกอบด้วยแนวทางและกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการ ก้าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลา
สิ้นสุดกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อที่ประชุมประจ้าหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพัฒนาคุณภาพ 
 3.7 หลักสูตรส่งผลการประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพไปที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินในระดับคณะต่อไป  
 3.8 หลักสูตรอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป  
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แผนภาพแสดงกระบวนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    
  ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด้าเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส้าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปน้ี  

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ด้าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส้าคัญ ได้แก่ การก้ากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตร  
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด้าเนินการ  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก้าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

3. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต้าแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส้าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค้าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน
เพื่อให้สามารถน้าไปพิจารณาตามบริบทของมหาวิทยาลัยได้ และได้ก้าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับส้าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา   

4. มหาวิทยาลัยสามารถจัดท้าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมีการ
ด้าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบ
ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น  ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN - QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่
ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส้าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) 
ABET (ส้าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ้าและผ่าน
การรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
  

บทที่ 4 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบใน 

การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
การคิดรอบปี 

1. การก้ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
ก้าหนดโดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
ปริญญาตรี   เกณฑ์  5 ข้อ  
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

ปีการศึกษา 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

ปีการศึกษา 

 2.2 การได้งานท้าหรือ
ผลงานวิจัยของผูส้้าเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระ  ปีการศึกษา 

- ผลงานของนิสิตปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวต้ัง = ปีปฏิทิน 
ตัวหาร = ปีการศึกษา 

3. นิสิต 3.1 การรับนิสิต - การรับนิสิต 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ปีการศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- การควบคุมการดูแลการให้ค้าปรึกษาวิชาการ และ
แนะแนวแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี   
- การควบคุมดูแลการให้ค้าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ 
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

ปีการศึกษา 

 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต   - อัตราการคงอยู่ของนิสิต  
- อัตราการส้าเร็จการศึกษา     
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ปีการศึกษา 

4 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ปีการศึกษา 

 4.2 คุณภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ร้อยละอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 

- ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต้าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปีการศึกษา 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ตัวต้ัง = ปีปฏิทิน 
ตัวหาร = ปีการศึกษา 

- จ้านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวต้ัง = ปีปฏิทิน 
ตัวหาร = ปีการศึกษา 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
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องค์ประกอบใน 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

การคิดรอบปี 

5. หลักสูตรการ
เรียนการสอน
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้น  ๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน  

- การพิจารณาก้าหนดผู้สอน 
- การก้ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท้า มคอ.3 
และ มคอ.4  
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
- การก้ากับกระบวนการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี  
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี  
- การช่วยเหลือ ก้ากับ ติดตาม ในการท้าวิทยานิพนธ์
และ การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
- การก้ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 

 5.4 ผลการด้าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ปีการศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุน 
 การเรียนรู้ 

 
 
 

 
 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด้าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดย
มีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
- จ้านวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 

 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร (Tier 1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

[32] 
 

แนวทางการด าเนนิการประเมินหลักสูตร 

1. กรณีหลักสูตรที่ขอปิดด้าเนินการ หรือ งดรับนิสิต หรือ ไม่มีนิสิตมาสมัครเรียน หรือ หลักสูตรที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ 
 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด้า เนินการต้องแจ้งให้ สกอ. 
รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนิสิตคงค้างอยู่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท้าหน้าที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านิสิตคนสุดท้ายจะส้าเร็จ
การศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษายังต้องด้าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ้าทุกปี 
โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก้ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มี
การด้าเนินการ เพื่อน้าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณา
ด้าเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยค้านึงถึงประโยชน์จากการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของหลักสูตรเป็นส้าคัญ ทั้งนี้ การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด้าเนินการภายในของ
หลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการด้าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการ
ด้าเนินงาน ในการค้านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินเท่านั้น และ
ด้าเนินการผ่านระบบ CHE QA ONLINE       
    
 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว และด้าเนินการรับนิสิตแล้ว 
แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การรับทราบ ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วย เนื่องจากหลักสูตร
ดังกล่าวสามารถด้าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

 

2. หลักในการพิจารณาส้าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็น  ตัวบ่งชี้
กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  
 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตร ที่เน้นกระบวนการ 
เพื่อให้ผู้ประเมินน้าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการคือ 
หลักสูตรควรก้าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบาย
วิธีการด้าเนินงานที่น้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด้าเนินงานที่
เทียบกับผลลัพธ์ที่ก้าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุง
วิธีการท้างานอย่างไร เพื่อน้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(หมายเหตุ: ให้พิจารณาผลการด้าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณี
จะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค้าอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 

 
[ค้าอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559] 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน  
   
  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส้าคัญประการหนึ่ งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค้านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท้ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  
พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2558  เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดด้าเนินการหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  เป็นหลักในการพัฒนา
หลักสูตรและด้าเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 
 ในการควบคุมก้ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตร ทุกหลักสูตรให้ เป็นไป
ตามกระทราวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 
2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ 2558 รวมทั้ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกล่าว ส้าหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ใน
ระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 10 ข้อ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

หมายเหต ุ
ประเภทวชิาการ ประเภทวชิาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ้านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

- ไม่น้อยกว่า 5 คนและ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1หลักสูตรไม่ได้และ 
- ประจ้าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  

 

 

 

 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 
เมษายน 2549 ก้าหนดว่า  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบสามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้อง
เป็นหลักสูตรทีต่รงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกหรอืปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้
อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2557 ก้าหนดว่า 

- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีทีม่ีแขนงวิชา/ 
กลุ่มวิชาชีพ ก้าหนดให้ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุม
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
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เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

หมายเหต ุ
ประเภทวชิาการ ประเภทวชิาชีพ/ปฏิบัติการ 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน  

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ้านวน 2 ใน 5 
คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ้า
หลักสูตร 

-  คณุวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  

-  มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 
-  ไมจ่้ากัดจ้านวนและประจ้าไดม้ากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

o อาจารย์ประจ า 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรอืด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธก์ัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 

- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นีป้ระกาศใช ้อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารยพ์ิเศษ 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรอืคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ 
- มีประสบการณท์้างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ป ี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ

รายวิชานั้น 
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เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

หมายเหต ุ
ประเภทวชิาการ ประเภทวชิาชีพ/ปฏิบัติการ 

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)  
หมายเหต ุส้าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)   

 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ  
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
 

เกณฑ์การประเมิน โท เอก หมายเหต ุ

1. จ้านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

 

- ไม่น้อยกว่า 3 คนและ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกินกวา่ 1หลักสูตรไม่ได้และ 
- ประจ้าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน   

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่ 18 
เมษายน 2549 ก้าหนดว่า  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบสามารถเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้อง
เป็นหลักสูตรทีต่รงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2557 ก้าหนดว่า 

- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีทีม่ีแขนงวิชา/ 
กลุ่มวิชาชีพ ก้าหนดให้ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจ้านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุก
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
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2. คุณสมบัติของ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มี
ต้าแหน่งรองศาสตราจารย์ ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มี
ต้าแหน่งศาสตราจารย์ ขึ้นไป 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ้า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต้่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มี
ต้าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

อาจารย์ประจ า 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า 

หรือขั้นต่้าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มี
ต้าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

- ต้องมีประสบการณ์การสอนและมีผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

อาจารย์พิเศษ 
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า 

หลักสูตรปรญิญาโท ตามบันทึกข้อความที่  
ศธ 0506(4)/ว867  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 
ก้าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ 
แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส้าเร็จการศึกษา  
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 
จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาเอกและเปน็อาจารย์ประจ้า
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกได้ 
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- มีประสบการณ์ท้างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา

ที่สอนและมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

หรือขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทยีบเท่า  
- มีประสบการณ์ท้างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา

ที่สอนและมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่ า หรือขั้ นต่้ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และด้ารงต้าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่้ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 

- มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่้ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และด้ารงต้าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่้ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

- มี ผลงานทางวิ ช าการอย่ า งน้ อย  3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ ดังนี้  
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท้างานแบบ
เต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก้าหนด
ภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ เป็นอาจารย์ประจ้ า
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้  

2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป
จนนิสิตส้าเร็จการศึกษา หากนิสิตได้รับอนุมัติ
โครงร่างวิทยานิพนธก์่อนการเกษียณอายุ 
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6. คุณสมบัติ ของ

อาจารยปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี)  

 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด้ารงต้าแหน่ง

ทางวิชาการไม่ต่้ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย  

แ น ว ท า ง บ ริ ห า ร เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่
ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต้าแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ้าใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากร
ประจ้าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ



                                                                       คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร (Tier 1-2)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[41] 
 

เกณฑ์การประเมิน โท เอก หมายเหต ุ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก้าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก้าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ 

ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้
ไม่ต่้ากว่าต้าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้าหนด   

ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตร าจา รย์ ขึ้ น ไป ในสาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน
มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทน
เป็ นก รณี ๆ  ไป  โดยความ เห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์    

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์
หลักหรือทีป่รึกษาวิทยานพินธ์รว่ม 

อาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ์ ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่นอ้ยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

ขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด้ารง
ต้ าแหน่ งทางวิ ชาการ ไม่ ต่้ ากว่ ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

ขั้นต่้าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด้ารง
ต้ าแหน่ งทางวิ ชาการ ไม่ ต่้ ากว่ ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน  
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เกณฑ์การประเมิน โท เอก หมายเหต ุ
 - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

-มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก้าหนดจะต้องมีความรู้ความเชียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ  ซึ่ งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก้าหนดจะต้องมีความรู้ความเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
สถาบันและแจ้ง กกอ.ทราบ 

 

8. การตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส้าเร็จ
การศึกษา  

 

แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คณุภาพตามประกาศของ กกอ. 

แผน ก2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ 

แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

แบบ 2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการได้  โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 
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เกณฑ์การประเมิน โท เอก หมายเหต ุ
 - น้าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย

บทความที่น้าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding) 

  

 แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของ

การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งที่สืบค้นได ้

  

9. ภาระงาน 
อาจารย์ที่ 
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์  
การค้นคว้าอิสระ  
 

- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นิสิต 5 คน 
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นิสิต 15 คน  
- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต้าแหน่งทางวิชาการ หรือ

ปริญญาโทและมีต้าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป1 คนต่อ นิสิต 10 คน 

- หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนิสิตที่ท้า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 
ก้าหนดว่า อาจารย์ประจ้า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์
ประจ้าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า 5 
คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนั้น แต่ทั้งนี้
ต้องไม่ เกิน  10 คน เพื่ อสนับสนุนนักวิจั ยที่ มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและ
เครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ด้าเนินโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน  

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ  
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 เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการป ระกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก้าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)  
 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้  
 1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
 2. หนังสือน้าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)  
 3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน้าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
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ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 1.1การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

1. การนับจ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  ค้าว่า  
“ตลอดระยะเวลา” 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ผู้ประจ้าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดู
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค้าว่า “ต้องมีอาจารย์ผู้ประจ้าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/
ลาออกของอาจารย์ผู้ประจ้าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประจ้าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน 
หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้ผู้ประจ้าหลักสูตร
ยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการด้าเนินการให้มีอาจารย์ผู้ผู้ประจ้าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณาการแบ่ง
สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
 กรณีต้าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท้างานวิจัยด้วย  

3. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548    
ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ้า 1 คนให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ้าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทาง
กฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ้านาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้อาจารย์ประจ้า 1 คนจะดูแลนิสิตใน
ฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ้านวนนิสิตในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะ
กรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ 
 วิทยานิพนธ์ 

- การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ต่อนิสิต 5 คน 
 การค้นคว้าอิสระ 

- การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ก้าหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 

- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต้าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต้าแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา  10 คน 

- หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้เทียบสัดส่วนนิสิตที่ท้า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
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 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
 
  พันธกิจที่ส้าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก้าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการด้ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส้านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก้ากับและส่งเสริม การ
ด้าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดท้ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการ
เรียนรู้ของนิสิต ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ใน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร   
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท้า และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้  
   
 ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  ตัวบ่งช้ีที่  2.2  การได้งานท้าหรือผลงานวิจัยของผู้ส้าเร็จการศึกษา  

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
- ผลงานของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์  
  หรือเผยแพร่  
- ผลงานของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
  หรือเผยแพร ่
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  ชนิดของตัวบ่งชี้ผลลัพธ์   
การคิดรอบปี ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ได้มีการก้าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก้าหนดไว้ใน มคอ.2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต   
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
ข้อมูลประกอบ  
   จ้านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ้านวนบัณฑิต 
ที่ส้าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ 

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน้าผลการด้าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่าน
มาใช้ประกอบการประเมิน 

 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่

ถึงร้อยละ 20  เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว  สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษา
ชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดย
คิดจากนักศึกษาไทยจ้านวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 

 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ้านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์    
การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส้าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  
ที่ได้งานท้าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ้าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส้าเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท้านับกรณีการท้างานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ้าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค้านวณร้อยละของผู้มีงานท้าของผู้ส้าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค้านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส้าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น  
 
เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ  
1. ค้านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
  
 
การค้านวณค่าร้อยละนี้ไม่น้าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท้าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 
 
 
 
หมายเหตุ :   - จ้านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส้ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ้านวนบัณฑิตที่ส้าเร็จ 
   การศึกษา    
 - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส้าเร็จการศึกษา 

ส้าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนิสิตเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมี
ผู้ส้าเร็จการศึกษาแล้ว  

               จ้านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี        

                                  จ้านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส้ารวจทั้งหมด  

               ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี    
                                                            100 

 

X  100 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท)  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ 
                                  การตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์    
การคิดรอบปี  ปีปฏิทิน/ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาค้าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท้าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน้าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ 
ผลงานของผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  

เกณฑ์การประเมิน       
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  

สูตรการค านวณ  
1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
 
หมายเหตุ :  
 - การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                                                

จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
X  100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อนิสิต และผู้ส้าเร็จการศึกษา 

                                                                  40 
X  5 



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร  (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[51] 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้  
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน 

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
  
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น้าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับ การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้  
ค่าน้ าหนัก ระดบัคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย   
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

[52] 
 

หมายเหตุ  

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน้าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  

2. ผลงานของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ  
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส้าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์    
การคิดรอบปี  ปีปฏิทิน/ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ 
วิจัย เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส้าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อ
จัดท้าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน้าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน       
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ  
1.  ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 
  
 
 
 
 
2.  แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =      
 
  
 
 

        ผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

                                             จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษา 

                                                      80 
X  5 



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร  (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมายเหตุ :  
 - การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน 

- ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือ 

- ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น้าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับ การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย   
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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หมายเหตุ  

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน้าไปนับในตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์  

2. ผลงานของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการ
ประเมินน้ันๆ  

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส้าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกที่ได้รับ 

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)  

 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว สถาบันอุดมศึกษา
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถน้ามาใช้ได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็น
การเฉพาะสถาบันเท่านั้น  

 ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นับตามปีปฏิทิน 
(มกราคม – ธันวาคม) ส้าหรับจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาทั้งหมด ให้นับภาคฤดูร้อนปีก่อนศึกษาก่อน
การประเมินรวมกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน เช่น การประเมินปีการศึกษา 2559 ให้นับจ้านวน
ผู้ส้าเร็จการศึกษาใน ภาคฤดูร้อน/2558 + ภาคเรียนที่ 1/2559 + ภาคเรียนที่ 2/2559   

 กรณีที่นิสิตส้าเร็จการศึกษาไปแล้วแต่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในปีปฏิทินที่ประเมิน สามารถน้ามานับเป็น
ผลงานได้ โดยผลงานของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี
ปฏิทินที่ประเมิน 

 ผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส้าเร็จการศึกษา หมายรวมถึง ผลงานของนิสิตระดับ
ปริญญาโท-เอก ที่ยังไม่ส้าเร็จการศึกษาด้วย โดยผลงานในตัวตั้งไม่จ้าเป็นต้องเป็นผลงานของบุคคล
เดียวกับผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทั้งหมดในปีการศึกษานั้นๆ แต่เป็นผลงานที่มีการ
ตีพิมพ์ในปีปฏิทินน้ัน 

 กรณีการค้นคว้าอิสระ (IS) หากจะนับเป็นผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งได้ ต้องน้ามาเขียนเป็นบทความ มี peer review และน้าไปเผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัยหรือ
ระดับคณะ 
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

ความส้าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส้าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นิสิต ระบบประกันคุณภาพนิสิต 
ต้องให้ความส้าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนิสิตที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส้าเร็จการศึกษา และการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส้าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้  

ทักษะที่จ้าเป็นส้าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 
(core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and 
technology skills)   

ทักษะส้าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญมาก คือ   
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking 

and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity)  (3) การสื่อสารและความ
ร่วมมือกัน (communication and collaboration)   

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และ การรู้ ICT  (ICT literacy)   

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น้าและรับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and social responsibility)  

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนิสิต เริ่มด้าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนิสิตการ

ส่งเสริมและพัฒนานิสิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ภายใต้การด้าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้  

 ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนิสิต  
 ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  
 ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนสิิต 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การรับนิสิต  
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 คุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส้าเร็จ แต่ละหลักสูตร  
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก้าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตที่ก้าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนิสิต
ให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ 
เพื่อให้สามารถส้าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก้าหนด 

ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงานอย่างน้อย 
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

- การรบันิสิต  
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท้าให้นิสิตที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
  ไม่มีระบบ   
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มีแนวคิด

ในการก้ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง   

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

    ไม่มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ด้าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน    
กระบวนการ  

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน    
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบมีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบมีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน    
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน  

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนิสิต 

 ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์ของ
หลักสูตร ว่าต้องการนิสิตที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาใน
หลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนิสิตแรกเข้าและการแก้ปัญหา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ . 
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นิสิต เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส้านึกสาธารณะ มีการวางระบบ
การดูแล ให้ค้าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อให้สามารถส้าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก้าหนด รวมทั้ง
การส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล   

ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี ้

 - การควบคุมการดูแลการให้ค้าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  
  - การควบคุมดูแลการให้ค้าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา  

 - การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นิสิตเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
  ไม่มีระบบ   
  ไม่มีกลไก 
  ไม่มีแนวคิด

ในการก้ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง   

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

    ไม่มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/
ด้าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน    
กระบวนการ  

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน    
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบมีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบมีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน    
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน  

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3     ผลที่เกิดกับนิสิต  
ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์  
การคิดรอบปี    ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรท้าให้นิสิตมีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนิสติในหลักสูตรสูง 
อัตราการส้าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นสิิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต   

ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้  

- การคงอยู่    
- การส้าเร็จการศึกษา   
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 

หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนิสิต เป็นการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนที่
ด้าเนินการให้กับนิสิตตามกิจกรรมในตัวบ่งที ่3.1 และ 3.2  

- อัตราการคงอยู่ของนิสิต คิดจากจ้านวนนิสิตที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วย จ้านวนนิสิตที่ออกทุกกรณีนับ
ถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท้างานของนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ้านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส้าเร็จการศึกษาแล้ว  

- การคิดร้อยละของจ้านวนนิสิตที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น  

 ตัวอย่างการค้านวนหลักสูตร 4 ปี  

 
ปี

การศึกษา 

 
จ านวน
รับเขา้ 
 

 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร  

 

จ านวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีการศึกษา 
 2557 2558 2559 

2554      
2555      
2556      

 

  อัตราการส้าเร็จการศึกษา    =  

อัตราการคงอยู ่   = 

 

 

 100 
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เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ

รายงานผล 
การ
ด้าเนินงาน 

 มีการรายงานผล 
การด้าเนินงาน
ในบางเรื่อง  

 มีการรายงานผล 
การด้าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค้าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 

 มีการรายงานผล 
การด้าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค้าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด้าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงานผล 
การด้าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค้าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด้าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผล 
การด้าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค้าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด้าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเร่ือง 

 มีผลการ
ด้าเนินงานที่ โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด้าเนินงานที่
โดดเด่นนอย่าง
แท้จริง 

 

“การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส้าคัญ ไม่ได้เน้นที่ปริมาณ
หรือจ้านวนข้อร้องเรียน  
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

    

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นปัจจัยป้อนที่ส้าคัญของการผลิตบัณฑิต  ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการ
ออกแบบระบบประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพื่อให้ได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของ
หลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรักในองค์กรและการปฎิบัติงาน ตามวิชาชีพ  
ผู้บริหารต้องมีการก้าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด้าเนินงาน ตลอดจนการก้ากับดูแล และ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์  การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นการด้าเนินงาน
เพื่อให้ได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก้าหนดโดยส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการ
วางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก้าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ้านวน
เหมาะสมกับจ้านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ต้าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

   องค์ประกอบด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เริ่มด้าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ให้พิจารณาจากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้  

   

 ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ตัวบ่งช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ตัวบ่งช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้อง
ก้าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้
ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการก้าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก้าหนดโดยส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด้าเนินงาน ตลอดจนการ
ก้ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- ระบบการบรหิารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท้าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต้าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
อาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ   
 ไม่มีกลไก  
 ไม่มีแนวคดิ

ในการกา้กับ
ติดตามและ
ปรับปรงุ 

 ไม่มีขอ้มลู
หลักฐาน 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 ไม่มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ 
ปฎิบัติ/
ด้าเนินงาน 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 มีการน้าระบบ
กลไกไป 

 สู่การปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน    
กระบวนการ  

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ 
มีกลไก  

 มีการน้าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการ
ปรับปรงุ/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 มีการน้าระบบ
กลไกไปสูก่าร
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการ
ปรับปรงุ/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการ
ปรับปรงุเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบกลไกไปสู่การ  

ปฏิบัติ/ด้าเนินงาน  
 มีการประเมิน    กระบวนการ  
 มีการปรบัปรงุ/พฒันา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การนับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่านั้น  
 กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด้าเนินการ ให้ดูจากรายชื่อผู้วิจัยที่

ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง  
 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ โดย

ไม่ต้องน้าระยะเวลาในการประจ้าหลักสูตรมาพิจารณา  
 กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรญิญาโท และปริญญาเอก ที่ใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุด

เดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทั้ง 2 หลักสูตร  
 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าที่อยู่คนละคณะ / สถาบัน ให้พิจารณาดังนี ้ 

- ระดับหลักสูตรให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามที่ท้าหน้าที่อาจารย์ประจ้า 
  หลักสูตร  

- ระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ้าสังกัดคณะนั้น  
- ระดับสถาบัน ให้นับเป็นผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบันก็นับตามสถาบันที่สังกัดของทุกคน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนา้เข้า    
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา และ ปีปฏิทิน/ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้      

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท้าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยท้าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต้าแหน่งทางวิชาการ และ
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีนี้จะประกอบด้วย  

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  - ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ  
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

- จ้านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส้าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน    

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจา้หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100   
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สูตรการค านวณ    

1. ค้านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
       

 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 

หมายเหตุ   

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส้าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส้าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

   มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสถาบันท้าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน้าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด้ารงต้าแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร  

  

จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

       จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

                     ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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เกณฑ์การประเมิน    

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5   

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ               
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

หลักสูตรระดับปริญญาโท   

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ        
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก   

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ         
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 

สูตรการค านวณ   

1. ค้านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส้าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า  
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน้าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง

       จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ 
                  จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสตูรทั้งหมด X 100 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 X 5 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด้าเนินการ  ต้าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมี
วิธีการคิดดังนี้  

เกณฑ์การประเมิน    

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ  

1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้  =  
 
 
 

  

ผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
              จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

     ร้อยละผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
     ร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
                                   ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5                                          

x 5 



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร  (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[69] 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพ 
0.20 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือ บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  

-   ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

-   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ 

-   ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 -   บทความวิจัยหรือ บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส้าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต้าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
-   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด้าเนินการ  
-   ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
-   ต้ารา หรือ หนังสือ หรือ งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต้าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
-   ต้ารา หรือ หนังสือ หรือ งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต้าแหนง่ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น้ามาขอรับการประเมินต้าแหน่งทางวิชาการ 
 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น้าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย  

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส้าคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความส้าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ     

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ้าหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท้าวิจัย มี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่
ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน้าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น จ้านวนบทความของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ  

การค้านวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ้าหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน้าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลงานที่ตีพิมพ์ 
5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน  
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เกณฑ์การประเมิน    

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อัตราส่วน จ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
อัตราส่วน จ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
อัตราส่วน จ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ  
1. อัตราส่วนจ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร = 

 
 
 
 

2. แปลงค่าที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ถ้าอาจารย์ประจ้าหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจ้านวน 5 คน  โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus  ในปี  พ.ศ. 2553-2557  (ค.ศ. 2010-2014)  ซึ่งด้าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้  

- จ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คน ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง  ค.ศ. 2010-2014  
เท่ากับ 15 บทความ และจ้านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ    

- ในจ้านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง  
และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1ครั้ง 
 

จ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง 
จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

อัตราส่วนจ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจา้นวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
 

อัตราส่วนจ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจา้นวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
                         ที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 
 

X 5 
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ดังนั้น อัตราส่วนจ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร  =   
 
 

  

น้ามาค้านวณคะแนน  =   2.0    x  5 = 4.0  คะแนน 
              2.5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์  
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน้าไปสู่การมีอัตราก้าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรที่มีจ้านวน
เหมาะสมกับจ้านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสูง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปน้ี  

-  การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
-  ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ

รายงาน 
ผลการ
ด้าเนินงาน 

 มีการ 
รายงาน 
ผลการ
ด้าเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

 มีการ 
รายงานผล
การด้าเนินงาน 
ครบทุกเรื่อง
ตามค้าอธิบาย
ในตัวบง่ชี้ 

 มีการรายงาน 
ผลการ
ด้าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค้าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

 มีแนวโน้มผล
การด้าเนินงานที่
ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 มีการรายงาน
ผล 
การด้าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค้าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผล
การด้าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 มีการรายงานผลการด้าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค้าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการด้าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีผลการด้าเนินงานที่ โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการด้าเนินงานที่โดดเด่น 
อย่างแท้จริง 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

               จ้านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างนอ้ย 1 ครั้ง    
               

                                           จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทั้งหมด                    
  8 + 2 
     5 

 10 
  5 

= 2.0 =  =  
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 ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนที่ได้ท้าหน้าที่ประจ้าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด้าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ในตัว
บ่งช้ีที่ 4.1 

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ใน  แต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิด
ด้าเนินการ 

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

[74] 
 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส้านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  แต่ผู ้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก้ากับการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3ด้านที่ส้าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด้าเนินการ
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิตามที ่ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก้าหนด ตัวบ่งชี ้ในการประเมินต้องให้
ความส้าคัญกับการก้าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิท ยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ และมีค ุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานิส ิตให้เต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่เน้นนิสิตเป็นส้าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปน้ี  
 ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
 ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 ตัวบ่งช้ีที่  5.3  การประเมินผู้เรียน  
 ตัวบ่งช้ีที่  5.4  ผลการด้าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส้านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมก้ากับ
การจัดท้ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนิสิตเป็นส้าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นิสิตและตลาดแรงงาน ส้าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

   - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
   - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
 
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด้าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท้าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ   
 ไม่มีกลไก  
 ไม่มีแนวคิดใน 

การก้ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง  

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 ไม่มีการน้า
ระบบ
กลไกไป 
สู่การ 
ปฎิบัติ/
ด้าเนินงาน 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการ
ประเมิน    
กระบวนการ  

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ  

 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบกลไกไปสู่

การ  ปฏิบัติ/ด้าเนินงาน  
 มีการประเมิน    

กระบวนการ  
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการปรบัปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่   
ควรดูที่เน้ือหาสาระรายวิชาที่เปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 หลักสูตรต้องให้ความส้าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค้านึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้
นิสิตได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส้าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ ก้าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนิสิต ให้นิสิตได้รับโอกาสและ
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค้าปรึกษา
วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท้าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การ
สอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส้าเร็จการศึกษา  

 กระบวนการเรียนการสอนส้าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก้าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท้างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการ
สอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท้าให้นิสิตเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้
อ้านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส้าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เทคนิค
การสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  

 ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  

  - การก้าหนดผูส้อน  
  - การก้ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท้าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน

การสอน 
  - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม การท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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  - การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร ์

  - การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ ์

- การช่วยเหลือ ก้ากับ ติดตาม ในการท้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท้าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ   
 ไม่มีกลไก  
 ไม่มีแนวคิด

ในการ
ก้ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง  

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ  
 มีกลไก  
 ไม่มีการ 
น้าระบบ
กลไกไป 
สู่การ 
ปฎิบัติ/
ด้าเนินงาน 

 มีระบบ มี
กลไก  

 มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการ
ประเมิน    
กระบวนการ  

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน  

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบกลไกไปสู่การ  

ปฏิบัติ/ ด้าเนินงาน  
 มีการประเมนิกระบวนการ  
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการปรบัปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีได้ชัดเจน 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จาเป็นต้องเป็นโครงการเดียวกับที่อยู่ในแผน
บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน  
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 การประเมินนิสิตมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนิสิตเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน้าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต (assessment 
for learning) การประเมินที่ท้าให้นิสติสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน้าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ
จุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล การเรียนรู้ของนิสิต การจัดการเรียนการสอนจึง
ควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้
ความส้าคัญกับการก้าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก้ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment)  
มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความ
เป็นจริง (real world)  และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท้าให้นิสิตสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้  ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนิสิต ส้าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส้าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย  

 ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข้องนิสิต  
- การก้ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6  

และ มคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
              ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด้าเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ   
 ไม่มีกลไก  
 ไม่มีแนวคิด

ในการก้ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง  

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ 
 มีกลไก  
 ไม่มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ 
ปฎิบัติ/
ด้าเนินงาน 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการ
ประเมิน    
กระบวนการ  

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการ
ประเมิน
กระบวนการ  

 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด้าเนินงาน  
 มีการประเมิน

กระบวนการ  
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน  

 มีผลจากการปรบัปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4    ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  
การคิดรอบปี   ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ผลการด้าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด้าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตร
ด้าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ้าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีในแบบ
รายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)   

เกณฑ์การประเมิน  
 

มีการด้าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด้าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด้าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด้าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด้าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด้าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
หมายเหตุ : 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้
ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ดังนี้ 

ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด้าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด้าเนินการขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด้าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษา
สามารถด้าเนินการจัดทาระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3   มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้
ทั้งนี้ ให้ค้านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท้า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการด้าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ้านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็น
เพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก้าหนดตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก้าหนดตัวบ่งชี้ ผลการด้าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน 
และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ้าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่าง
ที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหาก
หลักสูตรใดมีความประสงค์ก้าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท้าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้
น้าเสนอส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ส้าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่านั้น 

(มหาวิทยาลัยสามารถก้าหนดเองได้โดยผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  ลว. 26 พ.ย. 2558)  
 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน และทบทวนการด้าเนินงานของหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  

และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก้าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 

ผลการประเมินการด้าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค้าแนะน้าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(10) จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  

จากคะแนนเต็ม 5.0  
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
หมายเหตุ :   

1. ส้าหรับหลักสูตรที่ด้าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เป็นปีแรกจะไม่มีการประเมินตาม
เกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ (7)  เกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่  (11) และ เกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ (12) 

2. หลักสูตรที่ด้าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ มาแล้วเกิน 1 ปี แต่ยังไม่มีนิสิตชั้นปีสุดท้ายจะ
ไม่มีการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ (11) และเกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ (12)  

3. หลักสูตรที่ด้าเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่ยังไม่มีบัณฑิตที่ส้าเร็จการศึกษาจะไม่มีการ
ประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ (12) 
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ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี ้5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค้าแนะน้าด้านการจัดการเรียนการสอน ค้าว่า “อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตร / ภาควิชาอื่น
ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 

 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มี
บัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 

 จ้านวนตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ที่ต้องด้าเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ ให้
พิจารณาจากข้อมูลที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 (หมวด 7) ซึ่งแต่ละหลักสูตรอาจมีจ้านวนตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน
ได้ โดยเฉพาะหลักสูตรที่มี มคอ. 1 ซึ่งจะมีตัวบ่งช้ีเฉพาะที่แตกต่างกันไป 
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ในการด้าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท้าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบ้ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก้าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์  

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก  
ตัวบ่งช้ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ   
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนิสิต ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต้ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด้าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์  

ในการรายงานการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด้าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  

  - ระบบการด้าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

  - จ้านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
  - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด้าเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ้าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ   
 ไม่มีกลไก  

 ไม่มีแนวคิด
ในการก้ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง  

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ 
 มีกลไก  

 ไม่มีการ 
น้าระบบ
กลไกไป 
สู่การ 
ปฎิบัติ/
ด้าเนินงาน 

 มีระบบ 
มีกลไก  
 มีการน้า

ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการ
ประเมิน    
กระบวนการ  

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ  
มีกลไก  

 มีการน้า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด้าเนินงาน  

 มีการประเมิน
กระบวนการ  

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมนิ  

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก  
 มีการน้าระบบกลไกไปสู่การ  

ปฏิบัติ/ด้าเนินงาน  
 มีการประเมินกระบวนการ  
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน  
 มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ้าเป็นส้าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน  ไม่ต้องพิจารณาสิ่ง
สนับสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น  
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บทที่ 5 
แนวทางการวเิคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 

 

 

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ ยวข้องในระดับชาติด้วย 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่้าที่ประเทศก้าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล เพื่อน้า
ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว
อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการด้าเนินงาน
ตามระบบคุณภาพที่ก้าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด้าเนินงานอย่าง
ชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา  
ก็ต้องมีการประเมินผลการด้าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน้าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป  
โดยส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด้าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผย 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท้าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก้าหนดให้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดา้เนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้้าซ้อนของการจัดท้ารายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท้าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

  องค์ประกอบที่ 1  การก้ากับมาตรฐาน  
   องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต  
   องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  
   องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
   องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
   องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

องค์ประกอบที่ 1 การก้ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ้านวน
เกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น 
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด้าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก้าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดง
ตามภาพต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

 

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของ 

ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 
 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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คะแนนรวมเฉลี่ย   =    คะแนนรวมของตัวบ่งช้ี 13 ตัวบ่งช้ี     
            13 
 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า   
คะแนนระดับหลักสูตร  = 0   หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

 ตามคะแนนที่ได้ ดังนี ้
 

คะแนน ระดับคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก้ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน  
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 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 ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือ สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท้าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นค้าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท้างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์  
บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น ความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม  
  นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค้าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลเุป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ท้างาน  

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1)  การก้าหนดความรู้หลักที่จ้าเป็นหรือส้าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
(2)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3)  การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
(4)  การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
(5)  การน้าประสบการณ์จากการท้างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

สกัด “ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 
(6)  การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส้าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
 

โดยที่การด้าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ้านวนหนึ่งท้าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท้าโดยคนคนเดียว  

บทที่ 6  

นิยามศัพท์  
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ 
และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย  
 
การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท้าได้ดีกว่า เพื่อน้าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่ อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส้าคัญของสถาบัน 
(organization - wide goal)  การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด้าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด้าเนินการมีความเชื่อมโยงกัน
เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบรูณ  ์ 
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอื่น  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาต ิ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส้าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย  
5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ้าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ  
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม  
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาต ิ หมายถึง การน้าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท้ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบัน
เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความ
ที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน้าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท้ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 
25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 
ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น้าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการ
จัดประชุม พิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ  ์(Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์  ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค้าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ 
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่  

(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย ภาพยนตรส์ื่อประสม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่น ๆ 

(2)  ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการ
แสดงรูปแบบต่าง ๆ  

(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ  

ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของ
รายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง 
และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่
จ้าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักสูตรหรือต้องน้ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้  
จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่
สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ด้าเนินการของสถาบันตามลาดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด 
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ  อาจจาเป็นต้องแสดงจ้านวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม 
ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น้าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมี
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การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน (หนังสือเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 2561) 
แนวปฏิบัติที่ด ี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท้าให้สถาบันประสบความส้าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส้าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

บทความวิชาการ  หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง 
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย  โดยจัดท้าในรูปของบทความ
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท้าวิจัยเป็นผลส้าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่น้าเสนอในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือเป็นผลงานที่มีรูปเล่มซึ่งน้าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน้าเสนอผู้ว่าจ้างในการท้าวิจัยนั้นๆ และ
เป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรทุกคนไว้ในแอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียน
บรรณานุกรม หรือ การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal)  ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น   



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร (Tier 1-2)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[95] 
 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น้าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย 
อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
  ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์ -
เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ ไม่ ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา : 
คณะอนุกรรมการ ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2549)  

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ  
ในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา  

ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก้าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท้าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท้าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด้าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด้าเนินงาน  
 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต้าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียน ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)  
 
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาต ิ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 
อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต้าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร (Tier 1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

[96] 
 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด้ารงต้าแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผดิชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
       ส้าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ้าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงาน ให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหนา้ที่ของอาจารย์ประจ้าตามที่ก้าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 
  การนับจ้านวนอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยให้นับระยะเวลาการท้างานส้าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่  
ในปีที่ประเมิน ดังนี้  
  9 – 12 เดือน   คิดเป็น  1   คน 
  6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น  0.5 คน 
  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนับได้ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ้าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งมีหน้าที่และค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ้าหลักสูตรหลายหลักสูตร
ได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาชองหลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ้าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูรต สามารถซ้้าได้
เกิน 2 คน 
 
อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ้า 
 
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัส
รายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับค้าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา
สาระในหมวดวิชาเฉพาะ) 
 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ได้ท้าการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และท้าการแบ่งกลุ่มวารสารใน
ฐานข้อมูลTCI ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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- วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง ธันวาคม 
2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index 
(ACI) ต่อไป 

- วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และ
อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

- วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
ในอนาคต 

(อ้างอิงจาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/News55_Feb24/ประกาศ.html) 

 

Beall’s List หรือ Beall’s List of  scholarly open-access publishers เป็นรายการรายชื่อ
ส้านักพิมพ์ รายชื่อวารสาร ที่เข้าข่ายน่าสงสัย มีพิรุธ เป็นลักษณะจอมปลอม หลอกลวง 

(อ้างอิงจาก http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/10624-science-and-technology-knowledge-services) 
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ภาคผนวก 1 
แนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

การรับนิสิต 
1 การก้าหนดเป้าหมายจ้านวนรับนิสิตค้านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ

อาจารย์ประจ้าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์) 
2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ

สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร  ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่ก้าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA  ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะ
อื่น ฯลฯ)   

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส้าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ้าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา 
แบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้่า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส้าเร็จการศึกษา 

6 การก้าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่น้าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก้ากับให้จ้านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต (ผลประเมินจากนิสิต) 
3 การแนะน้าการลงทะเบียนเรียนโดยค้านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนิสิต 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต 

(ผลการเรียน  ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน)   
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ 

ด้านอื่นๆ 
  



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร (Tier 1-2)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[99] 
 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต (ต่อ) 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่้า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ

ส้าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก้าหนดเวลาให้ค้าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค้าปรึกษาการ

ท้าวิทยานิพนธ์ที่เพยีงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ

ต้องการของนิสิต 
11 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจ้ากัด 
16 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้

สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มีVisiting Professors ที่มาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 
2 อัตราการส้าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต   
4 บัณฑิตศึกษา นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ 

การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก้าลังอาจารย์ประจ้าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท้างานตามความช้านาญของแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต้าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ้านวนที่
ไม่ต่้ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก้าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4 มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี

คุณวุฒิ ต้าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่ก้าหนด 
5 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาว

ด้านอัตราก้าลังด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมี
แผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ 
(คณะกรรมการประจ้าคณะ) 

6 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารก้าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหาร
หลักสูตร ควรประกอบด้วย  แผนอัตราก้าลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ้ารงรักษา 
แผนการหาต้าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ  อื่น ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ประจ้าหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ก้าหนด  มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ้ากัดอย่างเป็น
ระบบ   

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดแคลน  กรณีมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มี
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

9 การก้าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
11 ระบบการก้าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ้ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 
15 มหาวิทยาลัยให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม ก้ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทาง

วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งในและระหว่าง

หลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท้าวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ประเมินจากจ้านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการท้าวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน้าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา  ให้ความส้าคัญกับการจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก้าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ้านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการก้าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ 

ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิต  

ได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ต่อ) 
4 ค้าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ้านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม

กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้   

5 เนื้อหาที่ก้าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้้าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก้าหนดในรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก้าหนดในค้าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีล้าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตส้าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก้าหนดใน

หลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชา

การศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการด้ารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส้าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่

ก้าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน   
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 
15 การควบคุมก้ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่ วมสมัย/สนองความ

ต้องการของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท 
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แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

การวางระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช้านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค้านึงถึง

สาขาวิชา ประสบการณ์ท้างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสูตรก้าหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช้านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับ

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร 
นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการก้ากับมาตรฐานการท้าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยใน 
ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก้ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท้าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการก้ากับให้ด้าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
เท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก้าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค้าแนะน้า และการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาใน

การให้ค้าปรึกษาและการพัฒนานิสิต 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค้านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะ
ควบคุมการท้าวิทยานิพนธ์ ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 
 

9 มีการควบคุมก้ากับจ้านวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก้าหนด 

10 มีการก้ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ้าเป็นต้องมีก่อน

เข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ มศักยภาพนิสิตระหว่ าง เรี ยนเพื่ อ เพิ่ มประสบการณ์ 

การเรียนรู้/การท้างาน/การประกอบอาชีพ 
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กระบวนการเรียนการสอน (ต่อ) 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท้างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร

การพูด ฟัง อ่าน เขียน   ทักษะ ICT  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท้างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท้า/
การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning    
21 การส่งเสริมการท้าวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจ้านวนอาจารย์ที่มีการท้าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน้าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน 

การสอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน้ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนิสิต 
26 การน้ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
27 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนิสิต 
28 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใจ (ถ้ามี) 
29 ระบบการก้ากับติดตามความก้าวหน้าในการท้าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา(ถ้ามี) 
30 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
31 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่ วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
32 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่

เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
33 มีระบบก้ากับการท้างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความส้าคัญกับพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค้าปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
34 มีระบบการก้ากับติดตามความก้าวหน้าในการท้าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้นิสิตส้าเร็จ

การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
35 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
36 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท้าวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ต่อภาคการศึกษา 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) (ต่อ) 
37 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวขอ้งและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
38 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส้าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
39 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจยัและปัญหาของวารสารที่ไม่

มีคุณภาพ 
40 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท้าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดท้าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส

ได้รับทุนสนับสนุน 
41 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มีVisiting Professors ที่มาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณแ์ก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

1 การก้าหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 
2 น้้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนาฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมคีวามหลากหลาย 

เช่น ข้อสอบปรนัย  อัตนัย   การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ) 

4 การก้ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์ 
การเรียนรู ้

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต(มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ เครื่องมือ
ประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท้างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (ก้าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับ

ที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการ
การตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของ
รายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และ

มคอ.7 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)   
10 การก้าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน 

ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์  

สารนิพนธ์ได ้
12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบ

การวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

แนวทางในการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้  วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย   
3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส้าหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท้างานร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส้าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิต

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด้าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก้าหนดความคาดหวัง

สูงกว่าข้อก้าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก้าหนดที่
พึงมีของหลักสูตรปริญญาตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อท้าวิจัย 
8 มีห้องท้างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน)  เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการท้าวิจัย 
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมในการท้าวิจัย 
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ภาคผนวก 2 

วารสารทางวชิาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก้าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 

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

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

2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก ่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ThaiJournal Citation Index -- TCI) เฉพาะ
วารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 

 

หมายเหตุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป 
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ภาคผนวก 3 

รายชื่อหลักสตูรที่มีกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษา (TQF: HEd) มคอ. 1  
 

ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
สาขาวชิา 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะหน่วยงาน 

1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  

 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 
 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
  

2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  

พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)     

 
ระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมโลจิสติกส์ (Bilingual) (2558) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.)     
 

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/computer_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/computer_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/nursing_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/nursing_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/logistic_m1.pdf
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ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

4 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ  

การท่องเที่ยว (ศศ.บ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

คณะวฒันธรรม
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 โรงแรม พ.ศ.2553 การโรงแรม (ศศ.บ)    

 
 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ
ศึกษาความยั่งยืน 

5 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

วิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกวรรม
ไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าก้าลัง)     

 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม)  

    

   วิศวกรรมโทรคมนาคม     

   วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร     

 
  

วิศวกรรมไฟฟ้า 
(สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) 

    

   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     

   วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม)     

   วิศวกรรมไฟฟ้าระบบวัดคุม     

   วิศวกรรมอัตโนมัติ     

 
 

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/tourism_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/tourism_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/engineer_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/engineer_m1.pdf
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ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

5 
(ต่อ) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553  

วิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 (ต่อ) วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  วิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคม ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     

   วิศวกรรมเกษตร     

   วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์     

   วิศวกรรมเหมืองแร่     

   วิศวกรรมยานยนต์     

   วิศวกรรมวัสดุ     

   วิศวกรรมอาหาร     

   วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ     

6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553  

การบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 

  
 
 
 
 

   

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/engineer_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/engineer_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/account_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/account_m1.pdf


                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร (Tier 1-2)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

 ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) คณิตศาสตร ์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

   ชีววิทยา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

   เคม ี หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

   ฟิสิกส์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

   วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ 

   สังคมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 

   พลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 

   สุขศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา 

 
  

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

คณะพลศึกษา 

 
  

การประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง 2556) 

คณะศึกษาศาสตร ์

   การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร ์

   นาฏศิลป ์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกนาฎศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/education5year_m1.pdf


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  ศิลปศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

(ต่อ) ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา ดนตรีศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) การศึกษาพิเศษ     

   การศึกษานอกระบบ      

   การศึกษาผู้ใหญ่     

   คอมพิวเตอร์     

   ธุรกิจศึกษา     

   จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว     

   จิตวิทยาโรงเรียน     

   เทคโนโลยีการศึกษา     

   การวัดและประเมินผลการศึกษา     

8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554  

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตร์ 

9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  คณิตศาสตร ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เคม ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 

 พ.ศ.2554 ชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

ฟิสิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

 
   

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/education5year_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/thai_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/thai_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/scienceMath_m1.pdf
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ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์      

 ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
พ.ศ.2554 

     

11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
พ.ศ.2554 

สายวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(ประกาศนียบัตร) 

  

   การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต     

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
(ประกาศนียบัตรชั้นสูง) 

    

  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต     

 
  

สายวิชาการ 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วท.ม.) 

    

   การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ปร.ด.)     

12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555  

ปริญญาโท 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 

    

 
 

การพยาบาลเด็ก     

 
 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต     

     

  การพยาบาลผู้สูงอายุ     

  การผดุงครรภ์     

   การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/appliedThaiMedBachelor_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/appliedThaiMedGraduate_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/nursegrad_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/nursegrad_m1.pdf


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

12 
(ต่อ) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555  

การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ
ควบคุมการติดเชื้อ 

    

   การบริหารการพยาบาล     

   การพยาบาลสาขาอื่นๆ      

 
  

ปริญญาเอก 
พยาบาลศาสตร์ 

    

13 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชากายภาพบ้าบัด พ.ศ.  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชื่อแขนง
วิชา………….) 

    

 2556 กายภาพบ้าบัดมหาบัณฑิต (ชื่อแขนง
วิชา………….) 

    

 
  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชื่อแขนง
วิชา………….) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบ้าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

 
  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชื่อแขนง
วิชา………….) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบ้าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

14 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  กายภาพบ้าบัดบัณฑิต      

 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ้าบัด พ.ศ.2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ้าบัด) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ้าบัด คณะสหเวชศาสตร์ 

15  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.
2557  

ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

16 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)     

 2557  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/nursegrad_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/master_physical%20t.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/master_physical%20t.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/bach_physical.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Doctor%20of%20Dental%20Surgery_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Doctor%20of%20Dental%20Surgery_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Doctor%20of%20Dental%20Surgery_m1.pdf
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ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

17 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  รัฐประศาสนศาสตร์      

 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.
2558  

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์ ) 

    

18 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2558  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสน
ศาสตร์ ) 

    

 
 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต     

19 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 
(หลักสูตร 6 ปี)  

เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

20 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  ศิลปบัณฑิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    

      - กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์    

 
  

   - กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางค
ศาสตร์สากล 

  

     - กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง  

  

     - กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป ์    

 
 
 
 

    

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Bachelor%20of%20Public%20Administration_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/M_D_Public%20Administration_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Pharmacy_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Pharmacy_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Pharmacy_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Bachelor%20of%20Fine%20and%20Applied%20Arts_m1.pdf


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

21 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558  

กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
 

ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา   

 
 

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     

   ศิลปดุษฎีบัณฑิต     

   ศิลปกรรมดุษฎีมหาบัณฑิต     

   ปรัชญาดุษฎีมหาบัณฑิต     

   - กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์     

   - กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง     

   - กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ     

22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 

    

 สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

    

 
 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

    

 
  

- สาขาวิชาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    

 
 
 
 

 

   

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Master%20of%20Fine%20and%20Applied%20Arts_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Master%20of%20Fine%20and%20Applied%20Arts_m1.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Bachelor%20of%20Science-%20Environmental%20Science%20and%20Technology-m1.pdf


                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร (Tier 1-2)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[117] 
 

ล าดับ ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา สาขาวิชา 
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องภายใน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะหน่วยงาน 

23 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ  เทคโนโลยีบัณฑิต     

 ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 - สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

   - สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การผลิต     

   - สาขาเทคโนโลยีโยธา/ก่อสร้าง     

   - สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า     

   - สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     

   - สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์     

   - สาขาเทคโนโลยีอื่นๆ     

24 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2560 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต     

 

 

 

 

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Bachelor%20of%20Technology_m1.pdf


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก 4 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร (Tier 1-2)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[121] 
 

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ระดับหลักสูตร (Tier 1-2)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร (Tier1-2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[130] 
 

 
 



                                                                       คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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[131] 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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