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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



ค ำน ำ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไดด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” 

มาตรา 48 ก าหนดใหหนวยงานตนสงักัดและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และใหถอืวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษา

ทีต่องด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยจดัท ารายงานประจ าปที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อน าไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก 

 ดังนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ที่ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

โดยเนือ้หาภายในประกอบด้วย 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2) ข้อมูลเบื้องต้นของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4) นิยามศัพท์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6) ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 7) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย  และ 8) แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการ

การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองสังคมและ

ประเทศชาติได้ต่อไป 
 

 

 

                                                                                     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     ธันวาคม 2561 
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คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

1 
 

บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ  
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ 4 ประการดังกล่าว         มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต้องการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าว คือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงาน ผู้ปกครองรัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสว่นร่วม (participation)       มี
ความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงานโดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา       
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ  ก าหนดขึ้นโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3) เพื่อให้หลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์ (goals) 
ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการ ในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน 

5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้อง

กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด

จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
โดยสถานศึกษา และหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภา
สถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ปี 
นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน 
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2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย            ทั้ง
การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่นการขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท 
ท้องถิ่น และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้        จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความ
เป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผล     เชิงบวกต่อ
การผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม 
ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทย
ฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก าหนดประเภท หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี           
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารง
ชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและเน้นการท า
วิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี 
และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) โดยจะเริ่มด าเนินการในปี 2560 เพื่อจะเป็น      
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต ให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนฯ โดย
จุดมุ่งหมาย ที่สาคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคม
แห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้  (Lifelong Learning Society) และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา 5 ประการ ได้แก่การ
เข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่เป็นพลวัต 

2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 

ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน เช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้ง
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และ
หลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ. 2551 เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  โดยก าหนดให้คุณภาพ
ของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย  5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา     
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พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา  โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอก ไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่
จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก ตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา  และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  สนับสนุนทรัพยากร 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยมีรายละเอียดดังนี้ 



คู่มือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

6 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบัน  
จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจ
เป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้น
เองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน  การด าเนินงานตาม
แผน การตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์ 
และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ หลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) เสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ       ซึ่ง
สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯจะมุ่งไป
ที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน  เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและ
สถาบัน ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน  ซึ่งเป็นการประเมิน       
ความเข็มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.เพื่อไม่ให้เป็น
การท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

3.1.2 มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง   อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการ
ตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 
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ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 

5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้
กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และ
การประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) 
จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อย
ละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ย 
ที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ใน
การจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ส าหรับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็น
การบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมดในบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 ของคู่มือฉบับนี้       จึงได้พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้
ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และเข้าใจร่วมกันทุก
ระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบประเมิน และกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน  ระบบ
ประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน แต่ที่
ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
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3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัด

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจน   
เป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสทิธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง        ที่
จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่
การวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ที่ว่าด้วย

การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบ
ในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
และเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อให้ทุกสถาบัน
สามารถน าไปใช้ก าหนด พันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจน
สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ             จึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ
การประกนัคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแล
ทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 
 

 
ภาพที่ 1.2 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
จากภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจ าเป็นต้อง

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  (CHE QA Online) 
ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

มาตรฐานที ่3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้/สังคมแห่ง

ความรู้ 

มาตรฐานด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม

ฐานความรู้ 
และสังคมแห่งการ

มาตรฐานด้านการ
บริหาร 

จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
การ

อุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์ก ากบัมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบง่ชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 
ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ 

มาตรฐานที ่2 
แนวทางการจัด

การศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทย

ที่พึง 
ประสงค์ทั้งในฐานะ

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพ

บัณฑิต 
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เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อน าเสนอสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
หลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบันเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

 
6. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามระดับ
การพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะ
ในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบันระบบการประกัน
คุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่  (2558 - 
2562) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันในรอบแรกนี้
ตัวบ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์โดยครอบคลุม
องค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการ
ประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์อีกทั้งยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากรการเรียนรู้ และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบัน และที่แยกใช้
เฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่ สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต 
และพัฒนาสังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียง
อย่างเดียว เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่าง
ชัดเจนตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก   
โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ . 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตามการพัฒนาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง จะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  
ส าหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน   
ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ  คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
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ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรก คือ  มีการก าหนดประเภท
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  
ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 
สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑิตระดับบัณฑติศกึษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ 1 (พ.ศ. 2557 - 2561) 
ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณา
เพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา 
และเพิ่มเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์
ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้ก าหนดหลักการพัฒนา
ไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน  องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่อง การส่งเสริม  การพัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ 
สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพ
ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่
คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน 
ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการ
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ด าเนินการของสถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพ และ
ภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ  เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันให้ได้
ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ  และภาพรวมของ
สถาบันอันจะน าไปสูก่ารก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง       เพื่อ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปี
การศึกษาตลอดจน เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้งการ
สร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่อง คุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต และส่งเสริม
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ และสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศน์                   ที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดโดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
ของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการ
ผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษามีความเชื่อมโยงกับ
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษา มีอิสระ       
ในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระ      ใน
การด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   
อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น  หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ 
EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ต้องรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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8. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 - 2561)  
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านีม้า
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม
หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด - ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  คือเดือนที่ 1 - เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน - พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม - กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C / S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 
หรือเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณ
พิเศษก็ได้ 
 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
 2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE  QA  Online และให้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
 3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
 4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
 5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
 6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผลการประเมินระดับคณะวิชามาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา 
พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
 8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
 9. ส่งรายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 
วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
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เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

9.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานในการ

พัฒนาและการบริหารมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน  
2) จัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและให้สามารถรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานครบวงจรคุณภาพ 
โดยการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและใช้กระบวนการประกันคุณภาพเป็น
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อ
มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการท างานขององค์กร และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ ในกิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

6) สนับสนุนการน าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สามารถใช้ร่วมกันได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
9.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ค านึงถึง

องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการ
วิชาการ 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ 5) การบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบประเมิน
กระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในมโน
ส านึกของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการด าเนินงานทุก
พันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด โดยมีการ
ด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพ แผนภาพที่ 1.3 ประกอบด้วย 
 1 )  การวางระบบคุณภาพ  (Quality System) : เป็ นกระบวนการด า เนิน งานของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการวางระบบกลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน ก ากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของ สกอ.,สมศ. และเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) : เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้น
สังกัดและสถาบันการศึกษาในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจาก
นั้นหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการ
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สอนการแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน 
ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit)  : เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเป้าหมายที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการด าเนินการ ดังนี้ การตรวจสอบ
และทบทวนการด าเนินงานทั้งระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา  การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้
มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้  

4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) : เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็น
ต้น      การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self 
Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ที่ก าหนดไว้ 

5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement)  : เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัดในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดน าข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของคณะกรรมการตรวจประเมินมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหน่วยงาน 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
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ภาพที่ 1.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
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  9.2.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารระดับสูงให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพและร่วมกันก าหนดนโยบายด้านของการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
จึงส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุด
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายโดย
แบ่งเป็นหลายระดับตามหน้าที่และความส าคัญ ดังนี้ 

1) สภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนสภาคณาจารย์ และข้าราชการ เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

1.1 ก าหนดนโยบายในการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
  1.2 ก ากับและติดตามผลการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  1.3 ก ากับและติดตามมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  1.4 พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย  รอง
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นกรรมการ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้ 

  2.1 ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
  2.2 ก ากับมาตรฐานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
  2.3 พิจารณาเป้าหมายและผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอการรับรอง 
  2.4 ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 3.1 คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยอธิการบดี

เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดี/
คณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน/หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  / เป็น
กรรมการ และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและ
การจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

 3.1.1 ก าหนดนโยบายแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความเห็นชอบ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

 3.1.2 ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  

3.1.3 ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย 

3.1.4 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการประกับคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มอบหมาย 

3.2 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา/
หัวหน้าส านัก/หัวหน้าสถาบัน/ผู้อ านวยการกอง/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เป็นกรรมการ หัวหน้า
ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพและการ
จัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

 3.2.1 จัดท าและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ
เอกสารและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
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 3.2.2 จัดท า และรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นเจ้าภาพ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบทุกไตรมาส 

 3.2.3 เผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ให้สาธารณชนรับทราบ 

 3.2.4 งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
4) คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4.1 คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีที่รับผิดชอบแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการศูนย์/ผู้อ านวยการกอง/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

 4.1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณ ประกัน
คุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อน าผลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

 4.2 คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วยรองอธิการบดี
ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพของ 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงานเทียบเท่า เป็นกรรมการ บุคลากรฝ่ายอ านวยการ เป็น
กรรมการและเลขานุการโดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

 4.2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหาและวิธีแก้ไขการท างานด้านแผนงาน
งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านแผนงาน งบประมาณ
ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

 4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งร่วมกัน 

 4.2.4 งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

9.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับดีมากน้อย
เพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ส าหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 47 เป็น
การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

9.3.1 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ 
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 1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต   
 2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายในและ
นอกประเทศ  
 3) การพัฒนาองค์ความรูให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  
 4) การสร้างความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
 5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนทั่วไป 
  จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกัน
คุณภาพ และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน ดังนี้ 
 1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ตัว
บ่งชี้อุดมศึกษา  
 2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ 
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน  
 3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 

9.3.2 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
  คณะวิชาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ทุกปี

การศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมิน
ได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ส าหรับ
หลักสูตรที่มี มคอ. 1 ก าหนดไว้ดังนี้ 

   1.1) กรณีหลักสูตรที่มี มคอ. 1  องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

   -- ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับ
หลักสูตรของสกอ. และมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

   -- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตรของ
สกอ. 

   -- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะวิชาที่
ขอรับการประเมิน ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับหลักสูตรของสกอ.  

   - เลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
เลขานุการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น    

   1.2) กรณีหลักสูตรที่ไม่มี มคอ. 1 องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

-- ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้
ประเมิน ระดับหลักสูตรของสกอ. และมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

-- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน 
ระดับหลักสูตรของสกอ.  
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- กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะวิชาที่
ขอรับการประเมิน) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น 

- เลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
เลขานุการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น    

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 
2) หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ ระดับศาสตราจารย์ข้ึนไป  
2) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ก าหนดไว้ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดคณะวิชา
ประกอบด้วย 

   - ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนประธานผู้ประเมินของ 
สกอ. 

   - กรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สกอ. 
   - กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (นอกคณะวิชา) ที่ขึ้นทะเบียนผู้

ประเมินของ สกอ.หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  
2.2 เลขานุการ จ านวน 1 คน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เลขานุการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น   
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ดังนี้ 

  1) ประธานกรรมการ  
   - ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหาร หรือ  
   - ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น

ประธานผู้ประเมินคุณภาพระดับอุดมศึกษา หรือ 
   - ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
  2) กรรมการ  
   - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
   -  กรณีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป มาแล้ว  

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย 
   - ประธานกรรมการ 1 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนประธานผู้ประเมิน

ของสกอ. 
   - กรรมการ 2 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสกอ. 
   - กรรมการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสกอ. 

หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  
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   - กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้
ประเมินของสกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น  

  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้ 
  1) ประธานกรรมการ 

  - ผู้ที่ก าลังหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่า หรือ  

  - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น
ประธานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาหรือเทียบเท่า หรือ  

  - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
  2) กรรมการ 

  - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  - กรณีเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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บทที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 
10300 โทรศัพท์ 0-2160-1000, 0-2160-1111, 0-2160-1023 โทรสาร 0-2160-1010 เว็บไซต์ www.ssru.ac.th  

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งเป็นเขต
พระราชฐานภายในบริเวณของพระราชวังดุสิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมือง พระองค์มีพระราชประสงค์ให้สวนนี้มี
ลักษณะเป็นสวนป่า จึงโปรดเกล้าฯ ให้หาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่ดี และหาได้ยากนานาชนิดมาปลูกไว้ในสวนแห่งนี้ด้วย 
ที่มาของชื่อสวนแห่งนี้มาจากชื่อสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีชื่อว่า "สุนันทาอุทยาน" และพระนาม
ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีพระมเหสี ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ซึ่งได้สิ้นพระชนม์จาก
เหตุเรือล่มระหว่างเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างต าหนักขึ้นเพื่อเตรียมไว้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน แต่เนื่องจากพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนการสร้าง
จึงยังไม่แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ได้ทรงพระราชด าริว่าสถานที่ใน
พระบรมมหาราชวังชั้นในคับแคบ ไม่เหมาะสมจะเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานวุงศ์ฝ่ายในจึงโปรดให้สร้าง     พระ
ต าหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทาข้ึนอีกหลายหลัง แล้วโปรดให้เป็นที่ประทับของพระมเหสี เจ้าจอมมารดา      เจ้า
จอมและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ านวน 32 ต าหนัก รวมทั้งอาคารที่พักของบรรดา
ข้าราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้
เสด็จมาประทับ ณ ต าหนักสายสุทธานพดล (ตึก 27) ตั้งแต่ พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2472 (สิ้นพระชนม์ ณ ต าหนักที่
ประทับสวนสุนันทา) เนื่องจากในสมัยนั้น บรรดาขุนนางข้าราชการ ผู้มีบรรดาศักดิ์นิยมน าบุตรี และหลานของตนมา
ถวายตัวต่อสมเด็จพระวิมาดาเธอฯเป็นจ านวนมาก สมเด็จพระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้าง "โรงเรี ยนนิภาคาร" ขึ้น
ภายในสวนสุนันทาสอนตามหลักสูตรการศึกษาในสมัยนั้น รวมทั้งอบรมจริยา มารยาท การฝีมือ ให้เป็น    กุลสตรี 

ครั้นถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ในสวนสุนันทา
หวั่นเกรงภัยจากการเมือง จึงได้ทยอยกันออกไปจากสวนสุนันทาจนหมดสิ้น บางพระองค์ ได้เสด็จออกไปอยู่หัวเมือง
และหลายพระองค์เสด็จลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ โรงเรียนนิภาคาร จึงเลิกด าเนินการไปโดยปริยาย นับแต่นั้น
มาสวนสุนันทาที่เคยงดงามก็ถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจใส่ต าหนักต่างๆ ช ารุดทรุดโทรมเป็นอันมาก พื้นที่ภายในรก
ร้างว่างเปล่า ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์เห็นว่า
สวนสุนันทาถูกทอดทิ้งรกร้างอยู่มิได้ท าประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยของ
รัฐมนตรีและผู้แทนราษฎรแต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพื้นที่ภายนอกก าแพงติดถนนสามเสนสร้างเป็นบ้านพักของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเห็นสมควรว่า ควรใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา
และมอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ด าเนินการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาของชาติและ
สถานที่ศึกษานี้ให้ชื่อโดยคงชื่อเดิมของสถานที่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยขนานนามว่า "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย"  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เปิดสอน ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ต่อมาจึงได้ยก
ฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" ในปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เปิดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

http://www.ssru.ac.th/
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ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการทั้งยังได้
พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏและเมื่อได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาจึงมีชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา" 

ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" นับแต่นั้นเป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน 

 
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และค่านิยมหลัก  

1.2.1 วิสัยทัศน์   
  มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
  (Smart Archetype University of the Society) 

1.2.2 พันธกิจ (Mission) 
1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น
นานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่ เป็น
เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการ
วิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่น
ชมของมนุษยชาติ 

1.2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 
4 ) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  (Conduct research, create innovation and 

develop knowledge for society) 
5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 
6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 

system for versatility) 
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1.2.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.2.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai Etiquette practices and Seniority Recognition) 

1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความ
ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.2.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

1.2.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
3. I (Integration & Collaboration) :  บูรณาการ และความร่วมมือ  
4. P (Professionalism) :  ความเป็นมืออาชีพ  
 

1.3 นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ
สูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 
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2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุกและ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
 1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล 
 2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน

การสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 
 3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อ

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 
 4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 
 5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน

ระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา

 3. นโยบายด้านวิจัย 
 1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
 3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้าง

ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
 1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
 3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่   ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  

(Raise the University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

(Establish Relationship to Link Local to Network)   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

(Elevate the Level of International Recognition) 
 

1.5 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาในช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นเป้าหมายความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ โดยจะยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต แสดงได้ดังภาพที่ 37 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่
สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ  : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ (Administrative Chart) 

 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (Administrative Chart) 
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บทที่ 3 
โครงร่างองค์การ (Organizational Profile:OP) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดให้หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา ที่รับ
การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของตนเอง โดยจัดท าเป็นโครง
ร่างองค์การ (Organizational Profile:OP) ไว้ในบทที่ 1 ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยโครงร่างองค์การ     
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก 
 - โครงร่างองค์การช่วยให้ส่วนงานระบุสารสนเทศส าคัญที่อาจขาดหายไปและมุ่งเน้นที่ข้อก าหนดและผลลัพธ์
ของการด าเนินการที่ส าคัญ 
 - ส่วนงานสามารถใช้โครงร่างองค์การเพื่อการประเมินตนเองในเบื้องต้น หากพบว่ามีสารสนเทศในประเด็น
ใดขัดแย้งกัน มีน้อย หรือไม่มีเลย ให้ใช้ประเด็นเหล่านี้ในการวางแผนปรับปรุง 
 - โครงร่างองค์การเป็นสิ่งที่ก าหนดบริบทในการตอบค าถามตามข้อก าหนดของเกณฑ์ในหมวด 1 – 7  
  
 การตอบค าถามในโครงร่างองค์การเป็นสิ่งสาคัญมาก เนื่องจากเป็นการก าหนดบริบทเพื่อให้เข้าใจส่วนงาน
และวิธีการด าเนินงานของส่วนงาน การตอบค าถามตามเกณฑ์ EdPEx ควรสัมพันธ์กับบริบทของส่วนงานที่ได้อธิบาย
ในโครงร่างองค์การ สิ่งที่ตอบในโครงร่างองค์การ จะท าให้ส่วนงานสามารถตอบค าถามตามเกณฑ์ได้สอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของส่วนงาน 
  
 โครงร่างองค์การ คือ ภาพรวมของสถาบัน เป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงานและเป็นความท้าทาย
ส าคัญที่สถาบันเผชิญอยู่ 
 
P.1 ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคืออะไร 
 ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของสถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 (1) หลักสูตร และบริการ 
 สถาบันมีหลักสูตร และบริการ ที่ส าคัญอะไรบ้าง ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร และ
บริการที่มีต่อความส าเร็จของสถาบันคืออะไร สถาบันใช้วิธีการอย่างไร ในการจัดหลักสูตร และบริการต่างๆ 
  (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของสถาบันคืออะไร 
และมีความเก่ียวข้องอย่างไรกับพันธกิจของสถาบัน 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของบุคลากร
หรือความต้องการบุคลากรหรือไม่ 
 - สถาบันจ าแนกบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
 - ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง 
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 - มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้สถาบันบรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในสถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรองกับสถาบัน
คืออะไร ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญของสถาบันคืออะไร 
 (4) สินทรัพย ์
 สถาบัน มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 (5) กฎระเบียบข้อบังคับ 
 สถาบันด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบข้อบังคับด้าน          
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนดเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้น
ทะเบียน มาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และด้านหลักสูตรและบริการ ที่บังคับใช้กับ
สถาบัน   มีอะไรบ้าง 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
 (1) โครงสร้างองค์การ 
 โครงสร้างและการก ากับดูแลของสถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่าง
สภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน/คณะกรรมการก ากับดูแลองค์การ ผู้น าระดับสูง และองค์การแม่มีลักษณะเช่นใด  
 (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง 
กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้างต่อหลักสูตร และการบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้างกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ 
มีบทบาทอย่างไรต่อ 
  - ระบบงาน โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตรและบริการ และการบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  - การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน 
 สถาบันมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมของสถาบันอย่างไร สถาบันมีข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับ     
ห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 
 
 หมายเหตุ 
 P การตอบค าถามในโครงร่างองค์การมีความส าคัญมาก ข้อมูลเหล่านี้ก าหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจสถาบัน
และการปฏิบัติการของสถาบัน ในการตอบทุกค าถามของสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของ
สถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์การ ซึ่งจะท าให้สถาบันตอบสนองต่อค าถามอ่ืนๆทั้งหมดตามลักษณะที่โดด
เด่นเฉพาะของสถาบัน 
 P.1ก(1) “หลักสูตร และบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันน าสู่ตลาดเพื่อดึงให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้ 
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนมาใช้บริการหรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้  กระบวนการจัด
หลักสูตรและบริการต่อผู้เรียนของสถาบัน อาจเป็นการจัดให้โดยตรง หรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 
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 P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เร่ืองที่สถาบันมีความช านาญที่สุด สมรรถนะหลักเป็นขีดความสามารถ
เชิงกลยุทธ์ทีส่ าคัญซึ่งเปน็แกนหลักในการท าให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาดหรือสภาพแวดล้อมด้าน
การบริการ สมรรถนะหลักมักเป็นสิง่ที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือจะลอกเลียนแบบไดย้าก และใน
หลายๆ กรณีท าให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากร หรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ต่อรอง) อาจ
จัดแบ่งตามประเภทของการจ้าง หรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง สถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ท างานจากระยะไกล การออกภาคสนาม สภาพแวดล้อมในการท างาน การน ามาใช้ซึ่งนโยบายบางอย่างเพื่อส่งเสริม
ความเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอ่ืนๆ 
 P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการท าให้งานของสถาบันบรรลุผล ควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้ เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย 
 P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษา อาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นกับ
พื้นที่ที่สถาบันปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับ ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตรวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 P.1ข(2) ลูกค้า รวมถึง ผู้ใช้ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตร และบริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียนและ
อาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่นๆที่น าหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
 P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน อาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวังพฤติกรรม 
ความชอบ หรือลักษณะของกลุ่ม ภายในแต่ละกลุ่ม อาจมีการจ าแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไปอีกตามความแตกต่าง
และความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน การก าหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร  บริการ หรือ
คุณลักษณะ ช่องทางการเผยแพร่ เขตพื้นที่ หรือปัจจัยอ่ืนๆ 
 P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลุกค้ากลุ่มอ่ืน และส่วนตลาดของสถาบนั อาจรวมถึงเรื่องที่พัก/การ
อ านวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่ม หลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการ ความปลอดภัย ระบบ
รักษาความปลอดภัย ขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่หลากหลาย ข้อก าหนดส าหรับปริญญาที่เหมาะสม
กับผู้รับบริการ การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษส าหรับผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการ
ลาออกกลางคัน การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้บริการชุมชน 
 P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และกระบวนการปฏิบัติงาน จะช่วยผลักดันสถาบันให้มีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะงักงัน
ของหลักสูตร บริการ กระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทาน จากสาเหตุต่างๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ 
 P.1ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  รวมถึงโรงเรียนหลัก ที่เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบัน กลไกการสื่อสาร ควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษา ที่เข้าใจได้ และอาจ
กระท าในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์ ในหลาย
สถาบัน กลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน 
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P.2 สภาวการณ์ขององค์การ:  สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร 
 ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และระบบการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน  
 โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน  
 (1) ล าดับในการแข่งขัน 
 สถาบันอยู่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของสถาบัน  เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษาสถาบันมีจ านวนและประเภทของคู่แข่งเป็นอย่างไร 
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของสถาบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 
 (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มีข้อจ ากัดอะไรบ้างในการ
รวบรวมและใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ (ถ้ามี) 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านบริการ การปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และบุคลากรมีอะไรบ้าง 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญระดับสถาบัน 
 หมายเหตุ 
 P.2(ก) สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง นอกเหนือจากการแข่งขันโดยตรง
เพื่อให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน การได้มาซึ่งอาสาสมัครและ
บุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น เพื่อให้ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน หรือ
โอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอ่ืนๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็นการแข่งขันกับองค์การภาครัฐ หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
 P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยี หลักสูตรและบริการ การเงิน 
การปฏิบัติงานของสถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของสถาบัน ขีดความสามารถขององค์การแม่ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน และตลาดของสถาบัน ภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณ์หรือการรับรู้ของสังคมต่อสถาบัน ชื่อเสียง 
โลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของสถาบัน และคน ความได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน อาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่น ค่าเล่าเรียนและค่าบริการ การออกแบบการเรียนการสอนและ 
การให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ท าเลที่ตั้ง และการเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก 
 P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 64) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการ ซึ่งเป็นมิติหนึ่ง
ในการประเมินระดับพัฒนาการของแนวทางและการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของสถาบัน เจตจ านงของค าถามนี้ เพื่อก าหนดบริบทโดยรวมของแนวทางที่สถาบันใช้เพื่อการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการแนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการของสถาบัน แนวทางต่างๆที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ 
EdPEx นี้อาจรวมถึงการใช้วงจรการปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุง
พัฒนา) ศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพด้วยตนเอง completing accreditation self-studies, การน าระบบการตรวจสอบที่
มีมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใช้เพื่อปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในระดับหลักสูตร ภาควิชา 
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หรือสถาบัน วิธีการต่างๆ อาจรวมถึง การใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, มาตรฐานสากลอ่ืนๆ เช่น ISO 
9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอ่ืนๆ 
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บทที่ 4 
นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสูงสุด โดยมีความรู้มี 2 ประเภท คือ 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้า ใจในสิ่ งต่ างๆ เป็นความรู้ที่ ไม่สามารถถ่ายทอด  
มาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง    
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

ความรู้ที่ชัดเจน (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน 
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชุน เป็นหมู่คณะความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่  
1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมงานของตน 
5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

และสกัด“ขุมความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 
6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้    

ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด

แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืน ที่เข้าใจได้โดยทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท า
โดยคนคนเดียว 

2. การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ด้วย  

3. การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตน
เพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

4. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
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wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกัน
อย่างสมบูรณ์ 

5. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

6. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

7. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดง
ในต่างประเทศ  

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

9. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

10. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ป ระชุ มวิ ช าการ  และบทความฉบับสมบู รณ์  ( Full paper)  ได้ รั บการตีพิ มพ์ ในรายงานสืบ เนื่ อ งจาก 
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจาก
ต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุม
พิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

11. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

12. งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม 
โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา
จ า ก แ น ว คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เ ดิ ม  เ พื่ อ เ ป็ น ต้ น แ บ บ ห รื อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บุ ก เ บิ ก ศ า ส ต ร์ 
อันก่อใ ห้ เกิดคุณค่ าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่ เ ป็นที่ ยอมรับ ในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่ มศิลปะ 
ของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์  สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ  
(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ 
(3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  

13. แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดย
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มีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึ กเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

14. ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัย
นั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือ
การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน 

15. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

16. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com)  หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

17. แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส
และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแต่ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผน
กลยุทธ์มาจัดท าเป็นแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

18. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกล
ยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวกับเวลาที่สถาบนัใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้น จึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มา
ของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์
ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

19. แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการ
ด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
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20. พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้

องค์ความรูห้ลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้น
เป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรูอ้งค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี)  

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2549) 

21. พิชญพิจารณ์ (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 

22. ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผล

ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  

23. สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชา ตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่
เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา ( Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554) 
หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2) /ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 

24. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  

25. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
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ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่ม ี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

  3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลา ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

  4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ผลงาน ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

  5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมี 
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการด าเนินงานกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

  6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนคติ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา  

  7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน 
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

  8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

  10) หลักมุ่นมั่นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์  
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ ไม่ได้ในประเด็น  
ที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

26. อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

27. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยและ
ปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่ เปิดสอน (มิ ใช่ เต็มเวลาตามเวลาท าการ)  
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง 
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน
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ไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่  
ในปีที่ประเมิน ดังนี้  

 9-12 เดือน     คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 
28. อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุก
คนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
เอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็น
หลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 2/2549 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น 

  หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการ
น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 29. แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ เปลี่ยนแปลง
ของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละ  ช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวม
ค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง ระหว่างจุด
ข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น  ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบ
เวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่ สื่อความหมายได้ชัดเจน 
 30. การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไม่ได้เน้นที่ปริมาณ
หรือจ านวนข้อร้องเรียน 
 31. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ
จ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่ า เฉลี่ ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ค ณะที่ ด า ร ง ต า แหน่ ง 
ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สั ดส่ วนจ านวนนั กศึ กษา เต็ ม เ วล า
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้ งภายในและภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
 

 
 



       คูม่ือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศกึษา 2561 

42 
 

องค์ประกอบท่ี  1   การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 



       คูม่ือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศกึษา 2561 

43 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  :  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ  ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ในหลักสูตรที่คณะ

รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน : 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ : 
 

คะแนนที่ได้  = 
 
หมายเหตุ :  

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้น มาค านวณในตัวบ่งชี้นี้  แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามาค านวณทั้งตัวตั้งตัวหาร 
 2. ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้วา่จะเปน็หลักสูตรที่ขอปิดด าเนนิการแล้วแต่ยงัมีนักศึกษาคง
ค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องเท่านั้น

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 1.2 :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนทีไ่ด้  = 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.3 :  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =  
 
 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนด 

ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.4 :  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561  (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่

จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผน
ต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกินจ านวนเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน : 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  เป็น
คะแนน 5  
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้  
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ ร้อยละ 20 
ก าหนดเป็นคะแนน 0  
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ ร้อยละ 0.01 
และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

SCH = Σnici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
     Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

 
 
 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการ
ลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง  20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณชิยศาสตร์ บัญช ีการจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร ์ 

25:1 

7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร/์วิจิตรศิลป ์และประยุกต์ศิลป 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 25:1 

สูตรการค านวณ : 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 

  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเทียบเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.3) ค่าร้อยละทีม่ากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 
 

คะแนนที่ได้  = 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน  
X 100 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5 - 
 (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

  4 
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ตัวอย่างการค านวณ : 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ =  24  
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน     = ร้อยละ - 4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    = ร้อยละ 12 
 

 
คะแนน = 5 - (12) =  5 - 3   = 2 คะแนน 

 4 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวชิาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารยป์ระจ าไม่ตรงกบั
สัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้สถาบันอุดมศึกษายึด
ตามสัดสว่นทีส่ภาวชิาชีพก าหนด  
 2. กรณีหลักสูตรสหวิทยาการ/พหุวิทยาการ ให้ดูเนื้อหาสาระหลักว่าอยู่กลุ่มสาขาวชิาใด หาก มีหลายกลุ่ม
สาขา ให้คิดแต่ละกลุ่มสาขา แลว้น ามาคิดคะแนนเฉลี่ย  

 3. กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนน ามาหาค่าคะแนนของแต่ละ
กลุ่ม แล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ

 
24 - 25 

X 100 
25 

 
32 - 25 

X 100 
25 

 
28 - 25 

X 100 
25 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 1.5  :  การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 –  31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับ
การบริการ ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ  1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า  3.51  

จากคะแนนเต็ม  5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.6 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบ่งชี ้  :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
ประกอบด้วย มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และ
สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และน าหลัก PDSA / 
PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

และการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู ้
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2   การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อม
ของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน  ดังนั้น 
จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามจุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์การวิจัยจะประสบความส าเร็จ และ
เกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบันและ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

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

 



       คูม่ือการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศกึษา 2561 

52 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1 :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางกา ร

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน
เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

1) ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญ และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น  
6. มีระบบและกลไกเพื ่อช่วยในการคุ ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ที ่น า ไป ใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. ในการประเมินเกณฑ์ข้อ 5 - 6 ถ้ามีระบบของสถาบนัอุดมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้องท าอีก แต่ควรเขียนว่า
คณะท าอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2  :  เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์  

ชนิดชองตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ  

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จ ากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
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สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ =  
 
 

2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้  =  
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่

จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนนุงานวิจยั ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 
  1. ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วน ามาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ย 
  2. กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจ านวนคณะ 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

X 5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี :  ปีปฏิทิน 2561 (1 มกราคม 2561 –  31 ธันวาคม 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้  =  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

X 100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ .อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ .อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า  3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้
ค าปรึกษา ให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการ 
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  คือ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้ านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบนัอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริง และน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และก าหนดตัวบ่งชี้ 

วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้

เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ  1 และน าเสนอ

กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. ค าว่า “แผนการใชป้ระโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือในโครงการก็ได้ แต่ขอให้ดู
เจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการด าเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอ่ืนๆ และมีการวางแผนหรือมีแนวทางที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยอาจมี
จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย  แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ  

และวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 - 7 ข้อ 

 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย 
 2. การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ดูตามเจตนารมณ์ของ
วัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  
 3. ชิ้นงานที่ได้รับรางวลัระดบัชาติไมไ่ด้หมายความว่าเปน็ “การสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึง
เป็นที่ยอมรับในระดบัชาต”ิ
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ  ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 5.1 :  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก  คือ การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ 
ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่ วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม : 
 1. ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจากการฟ้องร้อง 
ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่าได้มีการกระท าเช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงาน
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานของ สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น  
 2. ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณาจากภาพรวมของ
ความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์  ข้อนี้คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ได้
ด าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร ต่อระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

อธิบายตัวบ่งชี้ : 
บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการด าเนินการตั้งแต่การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด  ในข้อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 6 ข้อ 
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บทที่ 6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม 
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วยการควบคุม  การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว
อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุม ให้มีการด าเนินงานตาม
ระบบคุณภาพที่ก าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มี
ผู้รับผิดชอบ/ ผู้บริหาร/ ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถ
รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้นสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร และ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน  4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ

บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51  –  2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   

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

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน     

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

คณะควรวิ เคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1.  
2.  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  
2.  
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ภาคผนวก ก 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ภาคผนวก ค 
ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับคณะ คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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ปฏิทินการปฏิบตัิงานการประกันคุณภาพ ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (15 ส.ค. – 20 ธ.ค. 61)     ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ( 5 ม.ค. – 15 พ.ค. 62)  

กจิกรรม ระยะเวลา / ผู้รับผดิชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 : การวางระบบคณุภาพ   

1.ก าหนดนโยบายดา้นประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงาน ก.ย. - ธ.ค. 61 / หนว่ยงาน 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหนว่ยงาน ก.ย. - ธ.ค. 61 / หนว่ยงาน 

3.ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงาน 

และระดับหลักสูตร และก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

ก.ย. - ธ.ค. 61 / หนว่ยงาน 

4.ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงานและระดับ

หลักสูตร 

ก.ย. – พ.ย. 61 / หนว่ยงาน 

5.จัดท าคู่มอืประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหนว่ยงานและระดับหลักสูตร ก.ย. - ธ.ค. 61 / หนว่ยงาน 

ขั้นตอนที่ 2 : การควบคุมคณุภาพ   

1.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

    1.1 สร้างความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตรและระดับหนว่ยงาน ประจ าปกีารศึกษา 2561 

ส.ค. 61 – ม.ีค. 62 / หน่วยงาน 

    1.2 สรา้งความเข้าใจเกี่ยวกบัการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปกีารศึกษา 2561 

ส.ค. 61 – ม.ีค. 62 / หน่วยงาน 

    1.3 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ส.ค. 61 – ก.ย. 62 / หน่วยงาน 

2.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยแผนงานและประกันคณุภาพ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2561 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 / หน่วยงาน 

3.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับหนว่ยงาน ประจ าปกีารศึกษา 2561 

    3.1 ประจ าภาคการศกึษาท่ี 1/2561 ธ.ค. 61 / กองนโยบายและแผน 

    3.2 ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 พ.ค. 62 / กองนโยบายและแผน 

4. ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement Plan) ของหนว่ยงาน 

ส.ค. 61 – ก.ย. 62 / หน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 3 : การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ  

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศกึษา 2560                                               

1.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) ภาค

การศึกษาที่ 1/2561 

    1.1 ระดับหลักสูตร   

 ธ.ค. 61 / หน่วยงาน     1.2 ระดับหนว่ยงาน 

2.สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหนว่ยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที ่

1/2561 ตอ่คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ม.ค. 62 / หน่วยงาน 

3.แจ้งมตกิารประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ตอ่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ

ด าเนนิการปรับปรุงการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ 

ม.ค. 62 / หน่วยงาน 

4.รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ

หนว่ยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตอ่มหาวทิยาลัย 

     4.1 ระดับหลักสูตร รายงานตอ่กองบริการการศกึษา  

ม.ค. 62 / หน่วยงาน 
     4.2 ระดับหนว่ยงาน รายงานต่อกองนโยบายและแผน 

5.ปรับปรุงการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ของภาค

การศึกษาที่ 1/2561 

ก.พ. – พ.ค. 62 / หน่วยงาน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศกึษา 2561  

1.ตดิตามผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) ภาค

การศึกษาที่ 2/2561 

     1.1 ระดับหลักสูตร   

พ.ค. 62 / หน่วยงาน      1.2 ระดับหนว่ยงาน 
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2.สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหนว่ยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศกึษาท่ี 

2/2561 ตอ่คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ม.ิย. 62 / หน่วยงาน 

3.แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ตอ่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ

ด าเนนิการปรับปรุงการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ 

ม.ิย. 61 / หน่วยงาน 

4.รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหนว่ยงานและระดับหลักสตูร ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตอ่

มหาวทิยาลัย 

 

      4.1 ระดับหลักสูตร รายงานต่อกองบริการการศกึษา  

ม.ิย. 62 / หน่วยงาน       4.2 ระดับหนว่ยงาน รายงานตอ่กองนโยบายและแผน 

5.ปรับปรุงการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ของภาค

การศึกษาที่ 2/2561 

ก.ค. – ส.ค. 62 / หน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินคณุภาพและ ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ 

1.แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2561 

       1.1 ระดับหลักสูตร พ.ค. 62 / หน่วยงาน 

2.จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2561 ก.ค. 62 / หน่วยงาน  

3.น าผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เสนอ

ตอ่คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ก.ค. 62 / หนว่ยงาน 

4.จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหนว่ยงาน ในระบบ CHE - QA Online ภายในสัปดาห์

ท่ี 2 ของเดอืนสิงหาคม 

ส.ค. 62 / หน่วยงาน 

5.รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงาน ระหว่างสัปดาห์ท่ี 3 ของเดอืน

สิงหาคม 

ส.ค. 62 / หน่วยงาน 
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6.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ

หนว่ยงาน 

ส.ค. – ก.ย. 62 / หน่วยงาน 

7.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ประจ าปกีารศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและระดับหนว่ยงาน ต่อมหาวทิยาลัยภายใน

สัปดาห์ท่ี 4 ของเดอืนสิงหาคม 2562 

 

       7.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อกองบริการการศกึษา 

ก.ย. 62 / หน่วยงาน 

       7.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคณุภาพ 

(Improvement Plan) ระดับหนว่ยงาน ตอ่กองนโยบายและแผน 

ก.ย. 62 / หน่วยงาน 

 

 

8. จัดท ารายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหนว่ยงาน ก.ย. – ต.ค. 62 / หน่วยงาน 

9.สง่รายงานประจ าปท่ีีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อมหาวทิยาลัย 

ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดอืนกันยายน ในระบบ CHE – QA Online  

 ต.ค. 62 / หน่วยงาน 


